
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№425 

Взето с Протокол №18 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 30.08.2016г. 

 

Относно: 

1. Кандидатстване на община Септември с проект „Реконструкция и 

рехабилитация на съществуващи общински пътища съоръжения и 

принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик“ по под мярка 

7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура» от мярка 7 «Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони» от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 – 2020 г.  . 

 

Общинския съвет при община Септември, след като се запозна с 

предложението на Кмета на община Септември, след станалите обсъждания, 

разисквания и на основание чл. 21 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация,  

Р Е Ш И: 

 

1. Общинският съвет при община Септември приема и дава своето съгласие 
за инициираните от Кмета на община Септември,  искания и намерения; 

 
2. Дава съгласие, Кмета на Община Септември да кандидатства за 

финансиране по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.” с проект 
за „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища 
съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик“. 

 
3. Общинският съвет при община Септември, определя проект 

„Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища съоръжения 
и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик“ като 
приоритетен за община Септември. 

4. Общинският съвет при община Септември упълномощи Кмета на Община 
Септември да извърши всички необходими правни и фактически  действия за 
кандидатстването по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.” с 
проект за „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища 
съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик“. 

 



5. Общинският съвет при община Септември упълномощава Кмета на 
Община Септември при одобрение на проект „Реконструкция и рехабилитация на 
съществуващи общински пътища съоръжения и принадлежности към тях в 
община Септември, област Пазарджик“, да подпише договора за безвъзмездна 
помощ с Държавен Фонд „Земеделие“, от името на Община Септември. 

 
6. Общинския съвет при община Септември, удостоверява, че дейностите по 

проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища 
съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик“, 
отговарят на целите и приоритетите на Общинския план за развитие 2014 - 2020 
година както следва: 

 

Стратегическа цел 2: Обновяване и развитие на техническата 

инфраструктура и подобряване качеството на околната среда 

Приоритет 2.2 Модернизация на транспортната инфраструктура 

Мярка 2.2.1. Ремонт на общинска пътна инфраструктура 

 

7. Общински съвет допуска предварително изпълнение на настоящото 

решение на основание чл.60 ал.1 от АПК, с оглед кратките срокове по 

кандидатстване за финансиране по „Програма за развитие на селските райони 

2014-2020г.” 

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските  съветници:                  21    

Присъствали:                                19  

Гласували:                       19 

“ЗА”                                  19   

“ПРОТИВ”                         0 

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”                                                        0 

 

 

 

 

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 

Председател на ОбС-Септември    

 


