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Изх.№ 230/16.12.2022 г. 
 
На основание чл.55, ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет - Септември и взаимодействието му с Общинска администрация, 
председателя на постоянната комисия по образование, култура, социална политика и 
обществено здраве свиква заседание на 21.12.2022г. /сряда/ от 13:30 часа в залата на 
Общински съвет, при следния: 
 

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. План за работата на Общински съвет – Септември през първото тримесечие на 
2023 г. 

2. Актуализация  бюджета на Община Септември за 2022 г. в приходната и 
разходна част. 

3. Актуализация в разчета за финансиране на капиталовите разходи на община 
Септември за 2022 г. в  намаление в размер на 931 108 лв. с източник на 
финансиране-собствени приходи. 

4. Актуализация на субсидията на СДРУЖЕНИЕ „ЗАГОРОВЧЕ-ГРАД 
СЕПТЕМВРИ“ 

5. Приемане на Решение за Издаване на запис на заповед от община Септември в 
полза на ДФ „земеделие“, обезпечаващ авансово плащане за 2023 г. по договор 
№ РД – 189 от 29.11.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките 
на стратегии за Водено от общностите местно  развитие“ на мярка 19 „Водено 
от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 
2014-2020 г. сключен между СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“, 
седалище  и адрес на управление: гр. Белово, ул. „Орфей“ № 2а, ЕИК 175869896 
и Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014-2020 г., Управляващия орган на оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси“ за периода 2014-2020 г. 

6. Кандидатстване на Община Септември с проектно предложение за получаване 
на средства за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Механизма 
за възстановяване и устойчивост по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 
„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА“ и осигуряване на 
устойчивост по проекта. 

7. Кандидатстване на Община Септември с проектно предложение за получаване 
на средства за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Механизма 
за възстановяване и устойчивост по процедура чрез подбор „Ремонт и 
рехабилитация на общежития с системата на училищното образование“ и 
осигуряване на устойчивост по проекта. 

8. Информация за работата на комисията по обществен ред и сигурност. 



9. Анализ на потребностите за подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците в община Септември. 
 

 
 
Забележка: Изпращаме Ви всички материали, които ще се разглеждат на предстоящата 
сесия. 
 
 
Председател:/п/ Павлина Сербезова 
 


