О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г Р. С Е П Т Е М В Р И
Р Е Ш Е Н И Е
№ 843
Взето с протокол № 43 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Септември,
проведено на 28.06.2022 год.
ОТНОСНО: Кандидатстване за финансиране от ПУДООС за обект:
„Реконструкция на улични водопроводи в гр. Септември, община Септември, обл.
Пазарджик“ с подобекти:
•Уличен водопровод по бул. „България“ – от ул. „Симеон Велики“ до площад
„Костница“
•Уличен водопровод по ул. „Младост“ – от ул. „Пеньо Пенев“ до ул. „Васил
Левски“
•Уличен водопровод по ул. „Май“ – от бул. „България“ до ул. „Спартак“
Във връзка с Правилата за отпускане на финансиране за проекти от ПУДООС е
необходимо съгласието на Общински съвет за кандидатстване.
Основната цел на настоящия проект е оптимално използване на наличните водни
ресурси за пълното задоволяване на потребностите от питейна вода на част от отделни
улици в гр. Септември.
Чрез реконструиране на водопроводната мрежа по улиците на община
Септември, ще се преустановят непрекъснатите аварии по водопроводната мрежа и ще
се намалят до минимум загубите на питейна вода, както в участъците, така и общо в
общината.
Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община
Септември, след станалите разисквания и на основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА,

РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Септември да кандидатства по проект за обект:
„Реконструкция на улични водопроводи в гр. Септември, община Септември, обл.
Пазарджик“ с подобекти:
•Уличен водопровод по бул. „България“ – от ул. „Симеон Велики“ до площад
„Костница“
•Уличен водопровод по ул. „Младост“ – от ул. „Пеньо Пенев“ до ул. „Васил
Левски“
•Уличен водопровод по ул. „Май“ – от бул. „България“ до ул. „Спартак“
пред ПУДООС.
2. Определя проекта като приоритетен, проекта като приоритетен, защото чрез
реконструиране на водопроводната мрежа в отделни улици 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,

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.
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