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Изх. № 109/23.07.2021 г. 

П О К А Н А 

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, зам. председателят на Общински съвет гр. Септември свиква 
общинските съветници на деветнадесето редовно заседание на Общински съвет - 
Септември, което ще се проведе на 29.07.2021г.(четвъртък) от 13:30 часа Народно 
Читалище „Отец Паисий 1910“ (обновеното кино),при следния проект за: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 
 

1. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет гр. Септември за периода 
01.01.2021г. – 30.06.2021г. 

2. Отчет за дейността на Общински съвет град Септември и неговите комисии за 
периода от    01.01.2021 г.   до  30.06.2021 г. 

3. Актуализация в разчета за финансиране на капиталовите разходи на община 

Септември към месец юли 2021г. 
4. Допълнение в структура приета с Решение №1074 от 30.10.2018г. / променена с 

Решение № 1163 от 27.02.2019г., Решение № 48 от 30.01.2020 г. и Решение №475 
от 26.02.2021г./ 

5. Даване на съгласие 2,5 щ. бр. длъжности от кметство Ветрен дол да преминат на 
пряко подчинение на кмета на общината. 

6.  Изменение на Решение №476/26.02.2021г. и Решение № 503/24.03.2021г. на ОбС 
гр. Септември. 

7. Отпускане на еднократна финансова помощ. 
8. Кандидатстване за финансиране по Програма „Възобновяема енергия, енергийна 

ефективност, енергийна сигурност“, процедура № BGENERGY-2.001 - 

„Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и 
охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“, финансирана от 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на 
ЕИП) 2014-2021 г. и сключване на споразумение с партньор от страна-донор. 

9. Учредяване временно безвъзмездно право на ползване на Агенция за социално 
подпомагане гр. София, ул.”Триадица”№2, за нуждите на Дирекция  Социално 
подпомагане” гр. Септември за срок от 10/десет/ години върху помещения, 
находящи се в двуетажна сграда /старата административна сграда - ПОС/, в УПИ 
III в  кв.91 по плана на гр. Септември с обща площ от 166.99 кв. м. 



10. Даване на съгласие за избор на изпълнител на обществена поръчка с 
предмет: „Текущ ремонт и благоустрояване чрез асфалтиране на улица „ 20-та“ и 
ул. „31-ва“ в с. Семчиново, общ. Септември“ 

11. Даване на съгласие за избор на изпълнител на обществена поръчка с 
предмет: „Текущ ремонт и благоустрояване чрез асфалтиране на улица „3-та“ и 
ул. „19-та“ в с. Варвара, общ. Септември“ 

12. Даване на съгласие за избор на изпълнител на обществена поръчка с 
предмет: „Текущ ремонт и благоустрояване чрез асфалтиране на улица „8-ма“ и 
ул. „40-та“ в с. Ковачево, общ. Септември“ 

13. Даване на съгласие за избор на изпълнител на обществена поръчка с 
предмет: „Текущ ремонт и благоустрояване чрез асфалтиране на улица „30-та“, 
ул. „36-та“ и ул. „52-ра“ в с. Бошуля, общ. Септември“ 

14. Произнасяне по Административната преписка, образувана по Искане от 
„Елтрейд“ ООД, ЕИК 832076302 с вх. № 2600-425/29.04.2021г. по описа на 
община Септември. 

15. Частично изменение на ПУП - ПРЗ на част от улица с осови точки 212-213 по 
плана  на гр. Ветрен 

16. Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ за промяна на 
предназначението на имот с идентификатор 10104.5.2 и част от имот 10104.5.1, м. 
„Люто тръне“, по КК на землище с. Варвара, община Септември 

17. Одобряване на ПУП – ПП /Парцеларен план/ за трасе на оптичен кабел за 
захранване на базова станция на „БТК“ ЕАД з землището на с. Симеоновец 

18. Питания на общински съветници 
19. Въпроси на граждани 

 

 

С уважение, 
КУЗО БОЖИНОВ 

Зам. Председател на ОбС-Септември 

 


