
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

№1094 

Взето с Протокол № 56 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 
проведено на 30.10.2018г. 

 

Относно: Даване на съгласие за кандидатстване на община Септември и 

утвърждаване на приоритетен проект по Процедура за подбор на проектни 

предложения с няколко крайни срока на кандидатстване № BG06RDNP001-

19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград– Мярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ 

Община Септември  ще кандидатства с проектно предложение "Реконструкция и 
рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, 
съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област 
Пазарджик" по Процедура за подбор на проектни предложения № 
BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана от Програма за 
развитие на селските райони 2014-2020 г., съгласно условията за 
кандидатстване е необходимо съгласието на Общински съвет за кандидатстване 
и потвърждаване, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на 
общинския план за развитие на съответната община. 

Обхват на проекта: 

"Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, 

тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, 

област Пазарджик", с подобекти: 

 

 „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа- гр. Септември, бул. 
„ България”, от улица „Еделвайс”, до улица „Калина” с обща дължина 
132 м” 

 „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа- гр. Септември, бул. 
„ България” от улица „Симеон Велики” до костницата с обща дължина 
204 м 

Общински съвет - гр. Септември, след като се запозна с предложението на 

Кмета на Общината, след станалите разисквания и на основание  чл. 21, ал.1, т. 12 

и т. 23 от ЗМСМА, 

  

 



Р Е Ш И: 

1. Общински съвет дава своето съгласие Община Септември да 
кандидатства за финансиране за безвъзмездна финансова помощ по 
реда на Процедура за подбор на проектни предложения № 
BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана от 
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г с проект: 
"Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична 
мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община 
Септември, област Пазарджик" 

2.  Общинския съвет при община Септември потвърждава, че всички 
дейности, включени в проект с наименование: "Реконструкция и 
рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, 
съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област 
Пазарджик", с който община Септември ще кандидатства за усвояване 
на безвъзмездна финансова подкрепа по реда на Процедура чрез 
подбор № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, 
Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура”, финансирана от Програма за развитие на селските 
райони 2014-2020 г, отговарят на приоритетите на Общинския план за 
развитие 2014 - 2020 година . 

 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници:                 21 
Присъствали:                                                17 
Гласували:                                                     17 
 „За”:                                                               17                            
„Против”:                                                         0  
„Въздържали се”:                                           0                   
 
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


