
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ   
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№656 

Взето с Протокол №27 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 22.02.2017г. 

Относно: Кандидатстване за финансиране от ПУДООС за обект: „Реконструкция 
вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 5,41км. по улици в гр. Септември - ул. 
„Стефан Захариев“ /о.т.545-о.т.544/, ул. „П. Берон” /о.т.544-о.т.549/, ул. „Христо Ботев” 
/о.т.784-о.т.496 и о.т.636-о.т.691/, ул. „Сараньово” /о.т.735-о.т.781/, ул. „Ал. 
Стамболийски” /о.т.439-о.т.689/, ул. „Никола Вапцаров” /о.т.418-о.т.254/, ул. „Иван 
Вазов” /о.т.206-о.т.252/, ул. „Милеви скали” /о.т.231-о.т.439/, ул. „Еледжик” /о.т.137-
о.т.606/, ул. „Ст. Стамболов” /о.т.120-о.т.55/, ул. „Г.С.Раковски” /о.т.125-о.т.206/, ул. 
„Мусала” /о.т.123-о.т.125/“ 

 

Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Септември, 
след станалите разисквания и на основание чл. 21,ал.1, т.23 от ЗМСМА,   

 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие Община Септември да кандидатства по проект за обект: 
„Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 5,41км. по улици в гр. 
Септември - ул. „Стефан Захариев“ /о.т.545-о.т.544/, ул. „П. Берон” /о.т.544-о.т.549/, ул. 
„Христо Ботев” /о.т.784-о.т.496 и о.т.636-о.т.691/, ул. „Сараньово” /о.т.735-о.т.781/, ул. 
„Ал. Стамболийски” /о.т.439-о.т.689/, ул. „Никола Вапцаров” /о.т.418-о.т.254/, ул. „Иван 
Вазов” /о.т.206-о.т.252/, ул. „Милеви скали” /о.т.231-о.т.439/, ул. „Еледжик” /о.т.137-
о.т.606/, ул. „Ст. Стамболов” /о.т.120-о.т.55/, ул. „Г.С.Раковски” /о.т.125-о.т.206/, ул. 
„Мусала” /о.т.123-о.т.125/“  пред ПУДООС. 

2. Определя проекта като приоритетен, защото чрез реконструиране на 
водопроводната мрежа по улиците на гр.Септември, ще се преустановят 
непрекъснатите аварии и ще се намалят до минимум загубите на питейна вода, както в 
участъците, така и общо в града, ще се извърши подмяна на уличната водопроводна 
мрежа в проблемните участъци. 

3. Възлага на Кмета на Община Септември да извърши всички необходими 
правни и фактически действия за кандидатстването пред ПУДООС. 

4. Възлага на Кмета на Община Септември при одобрение на проекта да 
подпише договора с ПУДООС от името на Община Септември. 
 

Общ брой на общинските  съветници:                     21     

Присъствали:                                   15  

Гласували:                         15 

“ЗА”                                    15 

“ПРОТИВ”                           0   

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”                                                         0   

 

 

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 

Председател на ОбС-Септември                                            


