ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–СЕПТЕМВРИ
4490 Септември, ул. “Ал. Стамболийски“ № 37А
тел. 03561/7020, 7042, факс: 03561/7779
е-mail: obs@septemvri.org, http://www.septemvri.org

Изх.№191/18 .09.2020г.

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 устройство на територията и
земеделие свиква заседание на 24.09.2020г. /четвъртък/ от 14:30 часа в залата
на Общински театър „Възраждане“ при следния:
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от
Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.12.2019 г.
2. Отчет за разчета на финансиране на капиталовите разходи към 31.12.2019г.
3. Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2019 г.
4. План за работа на Общински съвет – Септември през IV-то тримесечие на 2020 г.
5. Актуализиране и промяна в Общинската транспортна схема на Община Септември
6. Информация за готовността на учебните заведения и детски градини за учебната
2020-2021 г.
7. Разрешаване на съществуването на маломерни и слети паралелки в училищата
на територията на община Септември за учебната 2020/2021 г.
8. Предложение за предоставяне на безвъзмездно право на управление и ползване
в полза на сдружение с нестопанска цел „ Ловно – рибарска дружинка – гр. Ветрен“
гр. Ветрен за срок от 10 / десет/ години поземлен имот №10820.46.734 в м. „Над
селото“, в землището на гр. Ветрен с площ 3 215 кв. м., с НТП – изоставена орна
земя. Имота е актуван с АПОС № 3621/27.07.2020г
9. Предложение за предоставяне на безвъзмездно право на управление и ползване
в полза на сдружение с нестопанска цел „ Ловно – рибарска дружинка – гр. Ветрен“
гр. Ветрен за срок от 10 / десет/ години поземлен имот №10820.46.732 в м. „Над
селото“, в землището на гр. Ветрен с площ 205 кв. м., с НТП – изоставена орна
земя. Имота е актуван с АПОС № 3621/27.07.2020г
10. Промяна на начина на трайно ползване на имот с идентификатор 05949.83.44 по
кадастралната карта в землището на с. Бошуля, община Септември „пасище“ в
„друга селскостопанска територия“.
11. Разрешаване на изработване на проект за ПУП – ПП за трасе на обслужващ път,
свързващ улици с о.т.о.т 93-85 и 378а-378б-99 по плана на гр. Септември

12. Одобряване на ПУП –ПП /Парцеларен план/ за трасе на електропровод от ТП“ 1“в
с. Симеоновец до ТП“7“ в с. Варвара, преминаващо през землищата на с.
Симеоновец и с. Варвара
13. Одобряване на ПУП – ПП /Парцеларен план/ за трасе на електропровод за
захранване на 2 бр. трафопостове в УПИ VIII-6(имот с идентификатор
66439.18.102) в кв.2 и УПИ VIII-9(имот с идентификатор 66439.18.132) в кв. 7 по КК
на землище с. Симеоновец

Забележка: Изпращаме Ви
предстоящата сесия

Председател: /п/ Кузо Божинов

всички материали, които ще се разглеждат на

