
 

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

4490 Септември, ул. “Ал. Стамболийски“ №  37А 

тел. 03561/7020, 7042, факс: 03561/7779 

е-mail: obs@septemvri.org, http://www.septemvri.bg 

 

Изх. № 174/26.11.2021г. 

 

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 двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет - 
Септември, което ще се проведе на 30.11.2021г.(вторник) 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. Определяне на възнаграждение на заместник-председателя на Общински съвет за 
свикване на редовно заседание за месец ноември 2021 г. и подписване и 
администриране на взетите решения. 

2. Одобряване на План-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 
2022 год. в Община Септември и определяне на размера на таксите за  битови 
отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица на 
територията на Община Септември.  

3. Приемане на проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 
администрирането на местните данъци и цени на услугите та територията на 
община Септември 

4. Актуализация в разчета за финансиране на капиталовите разходи на община 
Септември за 2021 г. в намаление в размер на 212 200 лв. с източник на 
финансиране–собствени приходи 

5. Актуализация в разчета за финансиране на капиталовите разходи на община 
Септември за 2021 г. в увеличение/намаление в размер на 2 159 252 лв. с  източник 
на финансиране–собствени приходи 

6. Актуализация на бюджетите при второстепенните разпоредители – кметства и 
детски градини на община Септември за 2021 г. 

7. Разрешение за закупуване на лек автомобил за нуждите на „Медицински център 
I - Септември“ ЕООД 

8. Финансов отчет за дейността на „Медицински център I - Септември“ ЕООД гр. 
Септември към 30.09.2021 г. 

9. Финансов отчет за дейността на  „Автобусен транспорт - Септември“ ЕООД гр. 
Септември към 30.09.2021 г. 

10. Информация за „ БРОКС 98“ ООД 
11. Информация за дейността на базата за летуване „ ВИЛАТА“ Ракитово през летния 

сезон 2021г. 
12. Извършената подготовка на община Септември за зимното поддържане 2021-

2022г. 



13. Изменение на Решение № 1088, взето с протокол на Общински съвет № 56 от 
дата 30.10.2018г., изменено и допълнено с Решение № 1134/27.12.2018г., Решение 
№ 30/19.12.2019г., Решение № 163/27.05.2020г., Решение №398/30.11.2020г. и 
Решение № 528/28.04.2021г. 

14. Изменение на Решение № 1089, взето с протокол на Общински съвет № 56 от 
дата 30.10.2018г., изменено и допълнено с Решение № 164/27.05.2020г., Решение 
№ 399/30.11.2020г. и Решение № 529/28.04.2021г.  

15. Отдаване под наем, чрез публичен търг за срок от 5/пет/ години на общински 
недвижим имот № 017090 – публична общинска собственост в м. „Свети Никола“ 
в землището на  с. Семчиново, с площ от 2.803 дка с НТП – водоем. 

16. Отдаване под наем, чрез публичен търг за срок от 5/пет/ години на общински 
недвижим имот № 017097 - – публична общинска собственост в м. „Свети 
Никола“ в землището на  с. Семчиново, с площ от 2.116 дка. с НТП – водоем. 

17. Обявяване на УПИ III – за рекламна дейност в кв. 184 с площ от 12 кв.м., по плана 
за регулация и застрояване на гр. Септември, от Публична общинска собственост 
в Частна общинска собственост. 

18. Потвърждаване на Решение  № 639 от 29.10.2021г.  - Даване на предварително 
съгласие за промяна на начина на трайно ползване  на имот с идентификатор 
66264.11.401 в м. „Адата“ с НТП – пасище, с площ от 7 436 кв.м.  по кадастралната 
карта на гр. Септември, община Септември,  от „пасище” в „гори и храсти в 
земеделска земя“ 

19. Потвърждаване на Решение  №640, взето с протокол № 34 от редовно заседание 
на Общински съвет гр.Септември, проведено на 29.10.2021г. – Даване на 
предварително съгласие за промяна на начина на трайно ползване  на имот с 
идентификатор 10820.31.785 в м.”Юручуша” с НТП – пасище, с площ от 480 967 
кв.м. по кадастралната карта на гр.Ветрен, община Септември,  от „пасище” в 
„неизползваема нива” 

20. Потвърждаване на Решение  №641, взето с протокол № 34 от редовно заседание 
на Общински съвет гр.Септември, проведено на 29.10.2021г. – Даване на 
предварително съгласие за промяна на начина на трайно ползване  на имот с 
идентификатор 10820.31.783 в м. м.”Юручуша” с НТП – пасище, с площ от  71 
107 кв.м. по кадастралната карта на гр.Ветрен, община Септември,  от „пасище” 
в „неизползваема нива” 

21. Потвърждаване на Решение  №642, взето с протокол № 34 от редовно заседание 
на Общински съвет гр.Септември, проведено на 29.10.2021г. – Даване на 
предварително съгласие за промяна на начина на трайно ползване  на имот с 
идентификатор 10820.29.304 в м. „Ружина поляна“ с НТП - пасище, с площ от  
44 191 кв.м. по кадастралната карта на гр.Ветрен, община Септември,  от 
„пасище” в „неизползваема нива” 

22. Потвърждаване на Решение  №643, взето с протокол № 34 от редовно заседание 
на Общински съвет гр.Септември, проведено на 29.10.2021г. – Даване на 
предварително съгласие за промяна на начина на трайно ползване  на имот с 
идентификатор 10820.29.306 в м. „Ружина поляна“ с НТП - пасище, с площ от  
27 566  кв.м. по кадастралната карта на гр.Ветрен, община Септември,  от 
„пасище” в „неизползваема нива 

23. Потвърждаване на Решение  №644, взето с протокол № 34 от редовно заседание 
на Общински съвет гр.Септември, проведено на 29.10.2021г. – Даване на 



предварително съгласие за промяна на начина на трайно ползване  на имот с 
идентификатор 10820.40.330 в м. „“ Баталите“  с НТП - пасище, с площ от 43 508 
кв.м.  по кадастралната карта на гр.Ветрен, община Септември,  от „пасище” в 
„неизползваема нива 

24. Потвърждаване на Решение  №645 от 29.10.2021г.  - Даване на предварително 
съгласие за промяна на начина на трайно ползване  на имот с идентификатор 
10820.40.326 в м. „Каменлив път“ с НТП - пасище, с площ от 33 542 кв.м.  по 
кадастралната карта на гр.Ветрен, община Септември,  от „пасище” в 
„неизползваема нива 

25. Потвърждаване на Решение  №646, взето с протокол № 34 от редовно заседание 
на Общински съвет гр.Септември, проведено на 29.10.2021г. – Даване на 
предварително съгласие за промяна на начина на трайно ползване  на имот с 
идентификатор 10820.40.334 в м. „Баталите“  с НТП - пасище, с площ от 9487 
кв.м.  по кадастралната карта на гр.Ветрен, община Септември,  от „пасище” в 
„неизползваема нива 

26. Потвърждаване на Решение  №647 от 29.10.2021г.  - Даване на предварително 
съгласие за промяна на начина на трайно ползване  на имот с идентификатор 
10820.40.340 в м. „Баталите“  с НТП - пасище, с площ от 5 667 кв.м.  по 
кадастралната карта на гр.Ветрен, община Септември,  от „пасище” в 
„неизползваема нива 

27. Потвърждаване на Решение  №648 от 29.10.2021г.  - Даване на предварително 
съгласие за промяна на начина на трайно ползване  на имот с 
идентификатор10820.30.535 в м. „Герена“ с НТП - пасище, с площ от 76 509 кв.м.  
с по кадастралната карта на гр.Ветрен, община Септември,  от „пасище” в 
„неизползваема нива 

28. Потвърждаване на Решение  №649 от 29.10.2021г.  - Даване на предварително 
съгласие за промяна на начина на трайно ползване  на имот с 
идентификатор10820.27.213 в м. „Каменлив път“ с НТП - пасище, с площ от 748 
кв.м.   по кадастралната карта на гр.Ветрен, община Септември,  от „пасище” в 
„неизползваема нива 

29. Потвърждаване на Решение  №650, взето с протокол № 34 от редовно заседание 
на Общински съвет гр.Септември, проведено на 29.10.2021г. – Даване на 
предварително съгласие за промяна на начина на трайно ползване  на имот с 
идентификатор 67009.19.19 в м. „Варакелката“ с НТП – пасище, площ от 28 794 
кв.м. по кадастралната карта на с. Славовица, община Септември,  от „пасище” в 
„неизползваема нива” 

30. Потвърждаване на Решение  №651, от 29.10.2021г.  – Даване на предварително 
съгласие за промяна на начина на трайно ползване  на имот с идентификатор 
67009.19.8 м. „Варакелката“ с НТП – пасище, площ от 12 551 кв.м. по 
кадастралната карта на с. Славовица, община Септември,  от „пасище” в 
„неизползваема нива” 

31.  Потвърждаване на Решение  №652, от 29.10.2021г. – Даване на предварително 
съгласие за промяна на начина на трайно ползване  на имот с идентификатор 
10104.19.82 в м. „Градините“ с НТП – пасище, площ от 32 600 кв.м. по 
кадастралната карта на с. Варвара, община Септември,  от „пасище” в 
„неизползваема нива” 



32.  Потвърждаване на Решение  №653 от 29.10.2021г.  – Даване на  предварително 
съгласие за промяна на начина на трайно ползване  на имот с идентификатор 
10104.23.84 в м. „Черния вир“ с НТП – пасище, площ от 35 156 кв.м. по 
кадастралната карта на с. Варвара, община Септември,  от „пасище” в 
„неизползваема нива” 

33. Потвърждаване на Решение  №654 от 29.10.2021г.  – Обявяване на имот с 
идентификатор 10820.27.204 в м. „Каменлив път“ с НТП – изоставена нива, с 
площ от 2 183 кв.м. по кадастралната карта на гр.Ветрен, община Септември,  ,  за 
имот Частна общинска собственост. 

34. Потвърждаване на Решение  №655 от 29.10.2021г.  – Обявяване на имот с 
идентификатор 10820.27.205 в м. „Каменлив път“ с НТП – изоставена нива, с 
площ от 2 368 кв.м. по кадастралната карта на гр.Ветрен, община Септември,   за 
имот Частна общинска собственост. 

35. Частично изменение на ПУП – ПР на УПИ I-Комбиниран магазин в кв.80 по плана 
на с. Виноградец 

36. Изменение на ПУП-ПР на улици с осови точки 14-13 срещу кв. 2 по плана на гр. 
Септември 

37. Изменение на ПУП-ПР на улици с осови точки 122-123 и 123-46а до кв. 20 по 
плана на гр. Септември 

38. Изменение на ПУП-ПР на улици с осови точки 615-613 и 613-612 пред кв. 66 по 
плана на гр. Септември 

39. Изменение на ПУП-ПР на улици с осови точки 260-288 и 288-255 пред кв. 69 по 
плана на гр. Септември 

40. Изменение на ПУП-ПР на улици с осови точки 667-656 и 656-657 пред кв. 74 по 
плана на гр. Септември 

41. Изменение на ПУП-ПР на улици с осови точки 698-698а, 698а-698в пред кв. 118 
по плана на гр. Септември 

42. Изменение на ПУП-ПР на улици с осови точки 280-278 и 278-276 пред кв. 124 по 
плана на гр. Септември 

43. Изменение на ПУП-ПР на улици с осови точки 492-277 и 277-494 пред кв. 135 по 
плана на гр. Септември 

44. Изменение на ПУП-ПР на улици с осови точки 772-768 пред кв. 140 по плана на 
гр. Септември 

45. Изменение на ПУП-ПР на улици с осови точки 535-551 и 551-553 пред кв. 143 по 
плана на гр. Септември 

46. Изменение на ПУП-ПР на улици с осови точки 551-535 пред кв. 143 по плана на 
гр. Септември 

47. Изменение на ПУП-ПР на улици с осови точки 535-551-550 пред кв. 148 по плана 
на гр. Септември 

48. Изменение на ПУП-ПР на улици с осови точки 606-607 пред кв. 184 по плана на 
гр. Септември 

49. Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ на имот с идентификатор 
10820.14.453, м. „Долна ада“, по КК на землище гр. Ветрен, община Септември 

50. Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ на имот с идентификатор 
10820.127.341 и 10820.585.16, м. „Каменлив път“, по КК на землище гр. Ветрен, 
община Септември 



51. Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ на имот с идентификатор 
36172.165.94, м. „Маданица“, по КК на землище с. Карабунар, община Септември 

52. Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ на имот с идентификатор 
05949.10.66, м. „ Туповица“ по КК на землище с. Бошуля, Община Септември 

53. Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ за промяна на 
предназначението на имот с идентификатор10104.5.2, м. „Люто тръне“, по КК на 
землище с. Варвара, община Септември 

54. Разрешение за изработване на проект за ПУП –ПП за трасе на обслужващ път, 
свързващ регулацията на с. Варвара с имот 10104.5.139 – полски път, минаващ 
през имот 10104.5.1 пасище 

55. Разрешение за изработване на проект за изменение ОУП на територията на  
община Септември, в обхвата на имот с идентификатор 10820.40.393 по КК на 
землище гр. Ветрен 

56. Разрешение за изработване на проект за изменение ОУП на територията на  
община Септември, за землища гр. Ветрен, гр. Септември, с. Славовица и с. 
Ковачево 

57. Разрешение за изработване на проект за изменение ОУП на територията на  

община Септември, в обхвата на имоти попадащи в землище гр. Ветрен и землище 
с. Славовица 

58. Питания на общински съветници 
59. Въпроси на граждани 

 
 
С уважение, 
ПЕТЬО КЪНЧЕВ 

Зам. Председател на ОбС-Септември 

 


