
О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т - СЕПТЕМВРИ 

4490 Септември, ул. “Ал. Стамболийски“ №  37А 
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П О К А Н А 

 Изх. №087/23.05.2019г. 

 

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, председателят на Общински съвет гр. Септември 

свиква общинските съветници на четиридесет и третото редовно заседание на 

Общински съвет - Септември, което ще се проведе на  29.05.2019г. /сряда / от  

13:30 часа в залата на Общински съвет при следния проект за: 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 

 

1. Информация за работата и взаимодействието на РУ”Полиция” 
гр.Септември и Общинска администрация. 

2. Финансов отчет за дейността на "Медицински център I-Септември" ЕООД 
за първото тримесечие на 2019г. 

3. Финансов отчет за дейността на "Автобусен транспорт-Септември" ЕООД 
гр.Септември за 2018г. 

4. Изменение и допълнение на Наредбата за реда за управление и 
разпореждане с общински жилища на територията на община Септември 

5. Приемане на Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за 
насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на 
община Септември 

6. Връщане за ново обсъждане точка 2 от Решение №1253/24.04.2019г. 
7. Промяна начина на трайно ползване на имот с идентификатор 

66264.24.573 по КК на гр.Септември 
8. Съгласие за промяна на терена, през който преминава канала, минаващ 

през Стопански двор и достигащ до ресторант"Секвоите" в УПИ "За спорт 
и отдих" 

9. Обявяване на поземлен имот-публична общинска собственост за имот-
частна общинска собственост 

10. Придобиване право на собственост върху имот ПИ №000043, 
м.“Джелепина“ в землището на гр.Ветрен, с НТП-язовир в полза на 
Риболовно сдружение“Каленик“ гр.Ветрен 

11. Дарение на общински недвижими имоти №000185 и №011489, м."Адата" 
в землището на гр.Септември 



12. Обявяване на ПИ 3027 в кв.130 по ПРЗ на гр.Септември от Публична 
общинска собственост в Частна общинска собственост 

13. Обявяване на ПИ 011491 /нов номер 66264.11.491 /, м."Адата" в 
землището на гр.Септември от Публична общинска собственост в имот-
Частна общинска собственост 

14. Обявяване на ПИ 011403 /нов номер 66264.11.403 /, м."Адата" в 
землището на гр.Септември от Публична общинска собственост в имот-
Частна общинска собственост 

15. Обявяване на УПИ I-за търговия и услуги в кв.68 по плана на с.Варвара, с 
площ от 973 кв.м, ведно с построената в имота триетажна масивна 
сграда с разгъната застроена площ от 1296 кв.м от Публична общинска 
собственост в Частна общинска собственост 

16. Даване на съгласие за изграждане на път с трайна настилка /чакълиране 
и асфалтиране/, преминаващ през ПИ 11154.175.100 с НТП-за 
селскостопански, горски, ведомствен път, част от ПИ 11154.175.547 с 
НТП-за селскостопански, горски, ведомствен път, преминава през ПИ 
11154.166.113 с НТП-дере и през част от 11154.166.25 с НТП-за 
селскостопански, горски, ведомствен път, находящи се в м."Топкория" в 
землището на с.Виноградец с дължина до 800 метра и да се включи в 
капиталовата програма. Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ II-515, III-500 и 
IV-501 в кв.28 по плана на гр.Септември 

17. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-
парцеларен план за трасе на електропровод, захранващ имот с 
идентификатор 66264.11.669 в м."Адата" по КК на гр.Септември 

18. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ на имот 
502.290/нива/, м."Земи по §4/ в землището на с.Ветрен дол 

19. Одобряване на ПУП-ПП/Парцеларен план/ за трасе на електропровод за 
захранване на имот с идентификатор 10104.385.10, м."Бунара" по КК на 
с.Варвара 

20. Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ II-515, III-500 и IV-501 в кв.28 по плана на 
гр.Септември 

21. Информация за готовността на базата за летуване “ВИЛАТА” Ракитово 
през новия сезон. 

22. Информация за дейността на Общински пазар 
23. Информация за дейността на пенсионерските клубове на територията на 

община Септември 
24. Питания на общински съветници. 
25. Въпроси на граждани. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С уважение, 

КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 


