
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№723 

 

Взето с Протокол №31 от заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 27.04.2017г. 

 

Относно: Възлагане и организиране от страна на Община Септември, 

съвместно с Областна управа и Напоителни системи възстановителни 

дейности по разрушените диги на река Марица. 

 

Във връзка с необходимостта от извършване на ремонтно-

възстановителни дейности по разрушените диги на река Марица на 

територията на Община Септември в участъците: 

 

- Корекция на р. Марица от км. 14+023 до км. 25+644, неотложни и 

ремонтно-възстановителни работи от км.18+239 до км. 18+274 /L=35м./-

възстановяване на лява дига и берма в землище с. Виноградец; 

- Корекция на р. Марица от км. 14+023 до км. 25+644, неотложни и 

ремонтно-възстановителни работи от км.19+775 до км. 21+994-

възстановяване два участъка дясна дига от км.20+275 до км. 20+315 

/L=40м./ и от км.21+254 до км. 21+372 /L=118м./ в землище на гр. Ветрен; 

- Корекция на р. Марица от км. 14+023 до км. 25+644, неотложни и 

ремонтно-възстановителни работи от км.19+900 до км. 20+150-направа 

на два броя буни в землището на гр. Ветрен. 

- Корекция на р. Марица от км. 14+023 до км. 25+644, неотложни и 

ремонтно-възстановителни работи от км.15+219 до км. 15+631/L=412м./-

дясна дига-два участъка 

 

Община Септември се ангажира съвместно с Областна управа и 

Напоителни системи с ремонтно-възстановителните дейности по разрушените 

диги на р.Марица, като финансовото участие на Община Септември да не 

надхвърля 270 000 лева без ДДС. След приключване на ремонтно-

възстановителните работи да се потърси възможност за възстановяване на 

средствата от Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане 

при бедствия и аварии към Министерски съвет на Република България. 



Общински съвет – Септември, обсъди предложението на Кмета на Общината 

Марин Василев Рачев, и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, 

 

                                                       Р Е Ш И: 

 

 1. Община Септември се ангажира съвместно с Областна управа и 

Напоителни системи с ремонтно-възстановителните дейности по разрушените 

диги на р.Марица.  

2. Финансовото участие на Община Септември да не надхвърля 270 000 

лева без ДДС. След приключване на ремонтно-възстановителните работи да се 

потърси възможност за възстановяване на средствата от Междуведомствена 

комисия за възстановяване и подпомагане при бедствия и аварии към 

Министерски съвет на Република България. 

3. Възлага на Кмета на Общината да организира изпълнение на 

решението. 

 

 

 

 

 
Общ брой на общинските съветници:       21  

Присъствали:                                                       19 

Гласували:               19 

„За”:            19 

„Против”:              0 

„Въздържали се”:                                                    0 

 

 

 

 

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 

Председател на ОбС-Септември 

 


