
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№843 

Взето с Протокол №42 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 25.10.2017г. 

 

Относно: Кандидатстване за финансиране от ПУДООС за обект: 

„Реконструкция Вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 5,553км. по 

улици в 11 броя населени места в Община Септември“: с.Бошуля, ул. 

„13”/о.т.68-30-29/, ул. „30” /о.т.133-134-135-т.135-.3/; с.Карабунар, ул. „29”/о.т.72-

259-71-69-68-67/; с.Семчиново, ул.„38”/о.т.69б-99-97-94-91/; с.Лозен, 

ул.„4”/о.т.84-91-90-95/, ул.„17”/о.т.40-62/; с.Варвара, ул.„3”/о.т.156-85/, 

ул.„32”/о.т.185-180-178/; с.Симеоновец, ул.„15”/о.т.117-141-142-143/, 

ул.„17”/о.т.150-149-156/; гр. Ветрен, ул.„21“/о.т.308-305/, ул.„51”/о.т.287-286-333-

331-214-213-212-211/; с.Славовица, ул. „26”/о.т. о.т.15-14-13/ и ул.„29”/о.т.94-95-

96-97/; гр. Септември, ул.„Чайковски“/о.т.280-278/; с.Ковачево, ул. „1”/о.т. 3-4-5-

6-13-14-15-85-86-127-77-76-75-71-69а-66а-65-63а/, ул. „7”/о.т. 153-156/, ул. 

„23”/о.т. 123-124-140/; с. Злокучене, ул. „4”/о.т. 39-40-41-42-43-44-45-46/, ул. 

„6”/о.т.26-27-28/, ул. „2”/о.т.28-20/, ул. „9”/о.т. 48-49 

 

Общински съвет-Септември, след като обсъди 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 по проект за обект: 
„Реконструкция Вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 5,553км. по 
улици в 11 броя населени места в Община Септември“: с.Бошуля, ул. 
„13”/о.т.68-30-29/, ул. „30” /о.т.133-134-135-т.135-.3/; с.Карабунар, ул. „29”/о.т.72-
259-71-69-68-67/; с.Семчиново, ул.„38”/о.т.69б-99-97-94-91/; с.Лозен, 
ул.„4”/о.т.84-91-90-95/, ул.„17”/о.т.40-62/; с.Варвара, ул.„3”/о.т.156-85/, 
ул.„32”/о.т.185-180-178/; с.Симеоновец, ул.„15”/о.т.117-141-142-143/, 
ул.„17”/о.т.150-149-156/; гр. Ветрен, ул.„21“/о.т.308-305/, ул.„51”/о.т.287-286-333-
331-214-213-212-211/; с.Славовица, ул. „26”/о.т. о.т.15-14-13/ и ул.„29”/о.т.94-95-
96-97/; гр. Септември, ул.„Чайковски“/о.т.280-278/; с.Ковачево, ул. „1”/о.т. 3-4-5-
6-13-14-15-85-86-127-77-76-75-71-69а-66а-65-63а/, ул. „7”/о.т. 153-156/, ул. 



„23”/о.т. 123-124-140/; с. Злокучене, ул. „4”/о.т. 39-40-41-42-43-44-45-46/, ул. 
„6”/о.т.26-27-28/, ул. „2”/о.т.28-20/, ул. „9”/о.т. 48-49 пред ПУДООС. 

2. Определя проекта като приоритетен, защото чрез реконструиране на 

водопроводната мрежа в отделни улици от регулациите в 11 броя населени 

места в община Септември, ще се преустановят непрекъснатите аварии и ще 

се намалят до минимум загубите на питейна вода, както в участъците, така и 

общо на територията на общината, 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 общински съветници:              21 
Присъствали:                                             17  
Гласували:                                                  17 
 „За”:                                                            17 
„Против”:                                                       0 
„Въздържали се”:                                         0   
 
 
 
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


