
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№847 

Взето с Протокол №43 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 09.11.2017г. 

 

Относно: Утвърждаване на приоритетни обекти към Стратегическите цели, 
приоритети и мерки от Общинския план за развитие на община Септември 
2014-2020 г. 
 
Общински съвет-Септември, след като се запозна с предложението на Кмета 
на Общината и след станалите разисквания на основание чл.21, ал.1, т.12 и 
т.23 от ЗМСМА, 
 
 

Р Е Ш И: 
 
 

І. Утвърждава следните приоритетни обекти на територията на община 

Септември: 

1.Обект за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или  обзавеждане 
на спортна инфраструктура, находящ се в УПИ І-За спорт и отдих в кв.116 по 
плана на гр.Септември към СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2-Обновяване и развитие 
на техническата инфраструктура и подобряване качеството на околната среда. 

Приоритет 2.3 Развитие на социалната инфраструктура 
Мярка 2.3.4 Разширяване и модернизиране на спортна инфраструктура 
 
2. Обект за изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено 
ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности 
от общинско значение, находящ се в УПИ ХХХІV-За площад в кв.187 по плана 
на гр.Септември към 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2-Обновяване и развитие на техническата 
инфраструктура и подобряване качеството на околната среда 

Приоритет 2.4 Обновяване и благоустрояване на населените места 
Мярка 2.4.3 Изграждане и обновяване на зелена система, площадни 
пространства и зони за отдих. 
 
3. Реконструкция и/или ремонт на Административна сграда на община 
Септември, находяща се в УПИ ІІІ, с цел подобряване на нейната енергийна 
ефективност-сграда за административни нужди в кв.91 по плана на 
гр.Септември към 
 



СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2-Обновяване и развитие на техническата 
инфраструктура и подобряване качеството на околната среда 

Приоритет 2.4 Обновяване и благоустрояване на населените места 
Мярка 2.4.7 Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се 
предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна 
ефективност. 
 
ІІ. Възлага изпълнението на настоящото решение на Кмета на община 
Септември. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници:              21 
Присъствали:                                             11  
Гласували:                                                  11 
 „За”:                                                            11 
„Против”:                                                       0 
„Въздържали се”:                                         0  
 
 
 
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


