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Изх.44/20.02.2020г. 

П О К А Н А 

 

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  четвърто редовно заседание на Общински 
съвет - Септември, което ще се проведе на 27.02.2020г. / четвъртък / от  13:30 
часа в залата на Общински съвет при следния проект за: 

 

1. Актуализация състава на постоянните комисии към ОбС-Септември. 
2. Отчет-анализ за резултатите от дейността на "Медицински център 1-

Септември" ЕООД. 
3. Постъпило предложение от Д-р Мая Влайкова-управител на 

"Медицински център 1-Септември" ЕООД. 
4. Анализ на потребностите за подкрепа на личностно развитие на 

децата и учениците в община Септември на основание чл.196, ал.3 от 
Закона за предучилищното и училищно образование. 

5. Определяне на представители на ОбС-Септември за участие в 
Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия. 

6. Закупуване на високо проходим лек автомобил със задвижваща 
система 4 х 4 за нуждите на специализираните общински дейности. 

7. Приемане на Наредба за отглеждане на животни-домашни любимци 
на територията на община Септември и отмяна на Наредба за 
придобиване, притежаване и отглеждане на животни-домашни 
любимци/кучета и котки/ на територията на община Септември и 
действия за ограничаване популацията на безстопанствени, 
безнадзорни и нерегистрирани кучета и котки. 

8. Даване на съгласие за одобряване на Генерален план за организация 
на движението в гр.Септември. 

9. Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда - 
2020г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за 
обект:" ЗЕЛЕНА ЗОНА ЗА ОТДИХ-ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ В СЕЛО 
ЛОЗЕН". 

10. Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда - 
2020г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за 
обект:"ОБЩЕСТВЕНО ДОСТЪПНО МЯСТО ЗА СПОРТ И ОТДИХ НА 
ОТКРИТО В СЕЛО КАРАБУНАР". 



11. Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда - 
2020г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за 
обект:"СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТА ЗА ОТДИХ В СЕЛО КОВАЧЕВО". 

12. Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда - 
2020г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за 
обект:"ЗА ЧИСТ И ЗЕЛЕН ЦЕНТЪРНА СЕЛО СЛАВОВИЦА". 

13. Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда - 
2020г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за 
обект:"ЗОНА ЗА ОТДИХ В УПИ I ПАРК В КВ.185 ПО ПРЗ НА 
ГР.СЕПТЕМВРИ." 

14. Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда - 
2020г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за 
обект:"ДОСТЪПНА ПЛОЩАДКА С ФИТНЕС УРЕДИ НА ОТКРИТО В 
СЕЛО ВАРВАРА". 

15. Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда - 
2020г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за 
обект:"ЗОНА ЗА ОТДИХ В КВ.73 ПО ПРЗ НА ГР.СЕПТЕМВРИ". 

16. Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда - 
2020г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за 
обект: „СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТА ЗА ОТДИХ ПРЕД ЖИЛИЩНИ 
СГРАДИ НА УЛИЦA: ВАСИЛ ЛЕВСКИ В ЧАСТТА Й ОТ БУЛ. 
"ВЪЗРАЖДАНЕ" ДО УЛ. "ЕДЕЛВАЙС" В ГР. СЕПТЕМВРИ, 
ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ” 

17. Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда – 
2020 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за 
обект: „СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТА ЗА ОТДИХ ПРЕД ЖИЛИЩНИ 
СГРАДИ НА УЛИЦA: "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", В ЧАСТТА Й ОТ  УЛ. 
"ЕДЕЛВАЙС" ДО БУЛ. "СЪЕДИНЕНИЕ", В ГР. СЕПТЕМВРИ, 
ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ”   

18. Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда - 
2020г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за 
обект: „СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТА ЗА ОТДИХ ПРЕД ЖИЛИЩНИ 
СГРАДИ НА УЛИЦИ: "ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ" И „МИЛЕВИ 
СКАЛИ“ В ГР. СЕПТЕМВРИ, ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ” 

19. Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда - 
2020г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за 
обект: „СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТА ЗА ОТДИХ ПРЕД ЖИЛИЩНИ 
СГРАДИ НА УЛИЦИ: "ИВАН ВАЗОВ" И "СТЕФАН СТАМБОЛОВ" В 
ГР. СЕПТЕМВРИ, ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ“      

20. Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда - 
2020г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за 
обект: „СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТА ЗА ОТДИХ ПРЕД ЖИЛИЩНИ 
СГРАДИ НА УЛИЦA: "НИКОЛА ВАПЦАРОВ" В ГР. СЕПТЕМВРИ, 
ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ“      

21. Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда - 
2020г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за 
обект: „СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТА ЗА ОТДИХ ПРЕД ЖИЛИЩНИ 
СГРАДИ НА УЛИЦИ: "ПЕТЪР БЕРОН", "БУЗЛУДЖА" И "ЕЛЕДЖИК 
В ГРАД СЕПТЕМВРИ, ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ"   

 



22. Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда – 
2020 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за 
обект: „СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТА ЗА ОТДИХ ПРЕД ЖИЛИЩНИ 
СГРАДИ НА УЛИЦИ: "СТЕФАН ЗАХАРИЕВ" И "АЛЕКСАНДЪР 
СТАМБОЛИЙСКИ" В ГР. СЕПТЕМВРИ, ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ” 

23. Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда – 
2020 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за 
обект: „СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТА ЗА ОТДИХ ПРЕД ЖИЛИЩНИ 
СГРАДИ НА УЛИЦA: "ХРИСТО БОТЕВ", В ЧАСТТА Й ОТ  УЛ. "20-ТИ 
АПРИЛ" ДО УЛ. "ЕДЕЛВАЙС", В ГР. СЕПТЕМВРИ, ОБЩИНА 
СЕПТЕМВРИ” 

24. Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда – 
2020 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за 
обект: „СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТА ЗА ОТДИХ ПРЕД ЖИЛИЩНИ 
СГРАДИ НА УЛИЦA: "ХРИСТО БОТЕВ", В ЧАСТТА Й ОТ  УЛ. 
"ЕДЕЛВАЙС" ДО УЛ. "ИВАН ВАЗОВ", В ГР. СЕПТЕМВРИ, ОБЩИНА 
СЕПТЕМВРИ” 

25. Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда – 
2020 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за 
обект:"ОБЩЕСТВЕНО ДОСТЪПНА ПЛОЩАДКА С ФИТНЕС УРЕДИ 
НА ОТКРИТО В С. СЕМЧИНОВО,ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ 

26. Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда – 
2020 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за 
обект:"СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТА ЗА ОТДИХ В С.ЗЛОКУЧЕНЕ, 
ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ 

27. Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда – 
2020 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за 
обект:"СЪЗДАВАНЕ НА КЪТ ЗА ОТДИХ В С. СИМЕОНОВЕЦ, 
ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ 

28. Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда – 
2020 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за 
обект:"ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В ГР.ВЕТРЕН,ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ 

29. Безвъзмездно прехвърляне в собственост на община Септември на 
имот-частна държавна собственост, представляващ УПИ"Опитно лозе 
на ВССИ-София" в кв.69/част от поземлен имот пл.№999, за която 
част регулацията е  приложена/ с площ от 71900 кв.м по плана на 
гр.Септември, ведно с построените в него сгради. 

30. Одобряване на ПУП-ПП/Парцеларен план/  за трасе на общински път 
от новопроектиран гробищен парк в м."Кошуел" по КК на землище 
гр.Септември до регулацията на гр.Септември. 

31. Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VI-116 в кв.16 по плана на с.Горно 
Вършило, община Септември. 

32. Разрешение за изработване на проект за изменение ОУП на 
територията на община Септември за землище Варвара, Симеоновец 
и Семчиново. 

33. Промяна начина на трайно ползване на имот с идентификатор 
31214.11.149, м."Градините", с. Злокучене, община Септември. 

34. Промяна начина на трайно ползване на имот с идентификатор 
44053.22.55, м."Гермето" по КК в землището на с. Лозен, община 
Септември. 



35. Промяна начина на трайно ползване на имот с идентификатор 
44053.15.3 по КК в землището на с. Лозен, община Септември. 

36. Промяна начина на трайно ползване на имот с идентификатор 
44053.3.41, м."Хаджи Капия " по КК в землището на с. Лозен, община 
Септември. 

37. Обявяване на поземлен имот №67009.15.51 в м."ИБРОВЧАЛ" в 
землището на с.Славовица от частна общинска собственост в 
публична общинска собственост. 

38. Отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 5 (пет) години на 
общински недвижим имот,  представляващ помещение - павилион с 
площ от 23 кв.м., находящо се в УПИ XI-търговия и услуги, кв.41 по 
регулационния план на с.Симеоновец. 

39. Отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 10 (десет) години на 
общински недвижим имот, представляващ помещение за склад с 
площ от 10 кв.м., находящо се в  УПИ I-Кметство, кв.68 по 
регулационния план на с.Варвара.  

40. Отдаване под наем на общински недвижим имот , за лекарска 
дейност, представляващ лекарски кабинет, ведно с 1/3 идеална част 
от чакалня и 1/3 идеална част от санитарен възел, с обща площ 34.95 
кв.м., находящи се на първия етаж в сградата на Здравна служба в 
УПИ IV- Здравна служба, в кв.8 по регулационния план на с.Ковачево. 

41. Отдаване под наем на общински недвижим имот, за лекарска дейност, 
представляващ лекарски кабинет, ведно с ½ идеална част от чакалня 
и ½ идеална част от санитарен възел, с обща площ 47.85 кв.м., 
находящи се на втория етаж в сградата на Здравна служба в УПИ IV- 
Съвет, търговия и услуги в кв.44 по регулационния план на 
с.Карабунар.  

42. Питания на общински съветници 
43. Въпроси на граждани 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
С уважение, 

КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


