
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№325 

Взето с Протокол №11 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 26.05.2016г. 

Относно: Даване на съгласие за предприемане на превантивни мерки за 

защита на населението от вредното въздействие на водите на територията 

на община Септември. 

         Постъпило е предложение от кмета на Община Септември, с което на 

Общински      съвет – Септември се предлага да даде съгласие за 

разходване на средства за изготвяне на геодезическо заснемане, нанасяне в 

КВС и последващо проектиране на разрушените диги и берни, отразени в 

Констативен протокол от 22.02.2016 г . на Междуведомствена комисия, 

назначена със Заповед № РД-36 от 17.02.2016 г. на Областния управител на 

област с административен център гр. Пазарджик. 

Изложени  са доводи, че с  писмо с изх. № 9100-17/25.04.2016 г. Община 

Септември е  сезирала Напоителни системи ЕАД – клон Тополница, гр. 

Пазарджик и Министерство на земеделието и храните за създалата се 

ситуация, отразена в констативен протокол от 22.02.2016 г. на 

Междуведомствена комисия, назначена със Заповед № РД-36 от 17.02.2016 г. 

на Областния управител на област с административен център гр. Пазарджик. 

Със свое писмо изх. № 07-329/10.05.2016 г. Заместник – министърът на 

земеделието и храните, доц. Георги Костов уведомява община Септември, че 

Министерство на земеделието и храните, в рамките на своите компетентности, 

дава своето съгласие да бъде извършено геодезическо заснемане, нанасяне в 

КВС и последващо проектиране на разрушените диги и берни, отразени в 

Констативен протокол от 22.02.2016 г . за сметка на Община Септември. 

Сочи, че на  Община Септември се възлага за своя сметка да извърши и 

необходимите съгласувания на проектната документация. 

Излага, че горепосочените дейности са необходими да бъдат извършени, за 

да бъде осигурено финансиране на проекта от МКВП към Министерски съвет на 

Република България. Счита, че за да може да стартира тази процедура е 

необходимо съгласие на Общински съвет – Септември, за разходване на 

съответните суми. 

Вносителят предлага, тъй като са на лице предпоставките на чл. 60, ал.1 от 

АПК, а именно наличието на висок обществен интерес и от закъснението на 

акта може да последва значителна или трудно поправима вреда, настъпила в 



резултат от скъсване на посочените диги и берни, в следствие проливните 

валежи, да се допусне предварително изпълнение на настоящето решение. 

Общински съвет – Септември, след като разгледа постъпилото 

предложение и прецени всички  факти и обстоятелства от значение за случая и 

обсъди доводите на вносителя, и с оглед становището на постоянните комисии, 

счита за относимо, допустимо и основателно предложението на кмета на 

Община Септември.  

Изложените мотиви изцяло са споделени от Общински съвет – Септември. 

Водени от горното и на основание чл. 23, ал.1. т. 23 от ЗМСМА във връзка с 

чл. 23, ал.2 от ЗМСМА досежно чл. 60, ал.1 от АПК, и във връзка с писмо изх. № 

07-329/10.05.2016 г. на Заместник – министъра на земеделието и храните 

Р Е Ш И: 

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  Община Септември да финансира дейностите по 
геодезическо заснемане, нанасяне в КВС и последващо проектиране 
на разрушените диги и берни, отразени в Констативен протокол от 
22.02.2016 г . за сметка на Община Септември, както и съгласуването 
на цялата проектна документация от Параграф 5300, Функция 06, 
Дейност 5309: "Геодезически заснемания, сканиране и проектиране". 

2. УПЪЛНОМОЩАВА кмета на Община Септември да предприема 
всички необходими действия в изпълнение на настоящето решение 

3. ДОПУСКА Предварително изпълнение на основание чл. 60, ал.1 от 
АПК на настоящето решение. 

 

 

Общ брой на общинските  съветници:        21    

Присъствали:                      21 

Гласували:             21 

“ЗА”                       20 

“ПРОТИВ”              0     

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”                                             1  

 

 

 

 

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 

Председател на ОбС-Септември   

 


