
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  Г Р.  С Е П Т Е М В Р И 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 172 
 
 Взето с протокол № 10 от редовно заседание на Общински съвет – гр. 
Септември, проведено на 27.05.2020 год. 
 
 

ОТНОСНО: Oбявяване на обект: “Работно проектиране за изграждане на нови 
сондажи за минерална вода, съоръжения, санитарно охранителна зона и водопровод 
за минерална вода от с. Варвара до гр. Септември, община Септември“ за обект от 
първостепенно значение и включването му в Програма за управление и разпореждане с 
имотите – общинска собственост в община Септември през 2020 г. като общински обект 
от първостепенно значение. 
 
 Във връзка с преодоляването на административни пречки от страна на 
държавните институции относно реализирането на проект “Работно проектиране за 
изграждане на нови сондажи за минерална вода, съоръжения, санитарно 
охранителна зона и водопровод за минерална вода от с. Варвара до гр. Септември“ 
община Септември е необходимо да включи в Годишната си програма за управление и 
разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г. като общински обект от 
първостепенно значение. 
 
Съгласно чл. 8, ал. 9 от ЗОС с Програма за управление и разпореждане с имотите – 
общинска собственост в община Септември, общинските съвети определят обектите от 
първостепенно значение. Според дефиницията, дадена в § 1, т. 6 от Допълнителните 
разпоредби на ЗОС и § 5, т. 73 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство 
на територията „Обекти от първостепенно значение” са: общински пътища, 
метрополитени, трамвайни трасета, улици от първостепенната улична мрежа, депа или 
други съоръжения за третиране на отпадъци, гробищни паркове, както и други обекти – 
публична общинска собственост, определени в Програмата по чл. 8, ал. 9 за обекти от 
първостепенно значение. 
 
С реализирането на проект “Работно проектиране за изграждане на нови сондажи за 
минерална вода, съоръжения, санитарно охранителна зона и водопровод за 
минерална вода от с.Варвара до гр.Септември, община Септември“ ще се даде 
възможност в максимална степен да се ускори процеса по ефективното използване на 
ресурсите от минерални води. За това е необходимо обекта да бъде от първостепенно 
значение и включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – 
общинска собственост за 2020 г., 
Това ще доведе до  благоприятна възможност за развитието на туризма, което от своя 
страна ще донесе значителни приходи за местния бизнес. Обособяването на местен 
туристически продукт ще стимулира алтернативна заетост на населението и би 
повишило добавената стойност на местната икономика. 
Несъмнено по този начин ще се защитят особено важни обществени интереси и 
потребности от значение за населението и всички гости на територията на община 
Септември и региона като цяло.  



Дейностите по проекта отговарят на целите и приоритетите на Общинския план за 
развитие 2014 -2020 година както следва: 
Стратегическа цел 1:– Повишаване конкурентоспособността на местната икономика, 
постигане на интелигентен и устойчив растеж 
Приоритет 1.4 Формиране на местен туристически продукт  
Стратегическа цел 2: Обновяване и развитие на техническата инфраструктура и 
подобряване качеството на околната среда 
Приоритет 2.1 Изграждане и реконструкция на екологичната инфраструктура 
 
        Общинският съвет, след като се запозна с направеното предложение от Кмета на 
Общината, и след станалите разисквания на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от 
ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на ЗОС, 
§ 5, т. 73 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията,  
 

Р Е Ш И:   
 
   

1.    Дава съгласие община Септември да допълни Програма за управление и 
разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г., като създава нов 
Раздел VІ а „Общински обекти от първостепенно значение” и включи в нея като 
общински обект от първостепенно значение проект “Работно проектиране за 
изграждане на нови сондажи за минерална вода, съоръжения, санитарно 
охранителна зона и водопровод за минерална вода от с. Варвара до гр. 
Септември, община Септември“. 

2. Приема проект “Работно проектиране за изграждане на нови сондажи за 
минерална вода, съоръжения, санитарно охранителна зона и водопровод за 
минерална вода от с. Варвара до гр. Септември, община Септември“ за обект 
от първостепенно значение за община Септември. 

3. Възлага на Кмета на община Септември да изпълни Решението по т. 1 и т. 2. 
 
 
 
Общ брой на общинските съветници: 21   
Присъствали: 21         
Гласували: 21         
“ЗА” - 14       
“ПРОТИВ” - 0          
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 7 
       
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 

 


