
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№567 

Взето с Протокол №23 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 
проведено на 19.12.2016г. 
 
 

Относно: Кандидатстване на община Септември с проект:Реконструкция на 
минерален водопровод-дължина 315 м(ф 300) с Варвара и изграждане на 
допълнителен минерален водопровод с дължина 900 м(ф 200) за общински 
сгради с.Ветрен дол, община Септември за финансиране чрез Пилотна схема 
на инвестиционна програма минерални води в съответствие със Закона за 
опазване на околната среда и Закона за ограничаване изменението на климата 
към Националния доверителен екофонд. 

 

Общински съвет гр.септември, след като се запозна с предложението на Кмета 
на община Септември и след станалите разисквания на основание чл.21, ал.1, 
т.10 и т.23 от ЗМСМА, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие община Септември да кандидатства за финансиране по 
пилотна схема на Инвестиционна програма Минерални води към 
Националния доверителен екофонд с проект за„Реконструкция на 
минерален водопровод-дължина 315 м(ф 300) с Варвара и 
изграждане на допълнителен минерален водопровод с дължина 900 
м(ф 200) за общински сгради с.Ветрен дол, община Септември, 
област Пазарджик”. 

2. Упълномощава Кмета на община Септември да извърши всички 
необходими правни и фактически действия за кандидатстването по 
пилотна схема на Инвестиционна програма Минерални води към 
Националния доверителен екофонд с проект за „Реконструкция на 
минерален водопровод-дължина 315 м(ф 300) с Варвара и 
изграждане на допълнителен минерален водопровод с дължина 900 
м(ф 200) за общински сгради с.Ветрен дол, община Септември, 
област Пазарджик”. 

3. Упълномощава Кмета на община Септември при одобрение на проекта 
да подпише договора за финансиране с Националния доверителен 
екофонд от името на община Септември. Индикативната стойност на 
проекта е 274 500 лв./двеста седемдесет и четири хиляди и петстотин 
лева/ с ДДС. 

4. Упълномощава Кмета на община Септември при одобрение на проекта 
да осигури необходимото съфинансиране, което е в размер на 50% от 



общата индикативна стойност на проекта, а именно 137 250 лв./сто 
тридесет и седем хиляди двеста и петдесет лева/ с ДДС. 

5. Общински съвет при община Септември удостоверява, че дейностите по 
проект за „Реконструкция на минерален водопровод-дължина 315 
м(ф 300) с Варвара и изграждане на допълнителен минерален 
водопровод с дължина 900 м(ф 200) за общински сгради с.Ветрен 
дол, община Септември, област Пазарджик” отговарят на целите и 
приоритетите на Общинския план за развитие 2014-2020 г. както следва: 
 

Стратегическа цел 2: Обновяване и развитие на техническата 
инфраструктура и подобряване качеството на околната среда. 

 

Приоритет 2.1 Изграждане и реконструкция на екологичната 
инфраструктура. 

 

 

 

 

Общ брой на общинските  съветници:                   21    

Присъствали:                                 20 

Гласували:                        20 

“ЗА”                                   20 

“ПРОТИВ”                          0 

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”                                                         0 

    

 

 

   

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 

Председател на ОбС-Септември                                            

 


