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Изх.№ 082/19.05.2023г. 
 
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 икономическо развитие  свиква заседание 
23.05.2023г. /вторник/ от  14:00 часа в залата на Общински съвет,  при следния: 
 

      Д Н Е В Е Н   Р Е Д  
 
 
1.Информация за Финансовите показатели на община Септември към 31.12.2022г. 

2.Откриване на процедура за финансово оздравяване на община Септември за периода 
2023-2025 година 

3.Възлагане представляването на община Септември, в качеството на акционер в 
„МБАЛ ПАЗАРДЖИК“ АД, във връзка с редовно общо събрание на дружеството. 

4.Разходване на отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците. 

5.Изменение на Решение № 1091, взето с Протокол на Общински съвет №56 от дата 
30.10.2018г., изменено и допълнено с Решение №211/30.07.2020г., Решение 
№486/26.02.2021г., Решение №603/20.09.2021г., Решение №767/24.02.2022г. и Решение 
№858/22.07.2022г. 

6.Обявяване на лекотоварен автомобил RENAULT EXPRESS за публична общинска 
собственост. 

7.Отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 10 (десет) години на общински 
недвижим имот, за стоматологична дейност, представляващ помещение, находящо се 
на втори етаж на сградата на Кметство и Здравна служба в УПИ II, в кв. 63 по 
регулационния план на гр. Ветрен с площ от 49.40 кв.м. Имота е актуван с АОС 
№5/03.08.1998г. 

8. Отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 10 (десет) години на общински 
недвижим имот, за стоматологична дейност, представляващ помещение, находящо се 
на втори етаж на двуетажна масивна сграда/кметство и здравна служба/ в УПИ IV – 
съвет, търговия и услуги в кв. 44 по регулационния план на с. Карабунар и ½ идеална 
част от общите части на етажа с обща площ 32.80 кв.м. Имота е актуван с АПОС 
№1/03.08.1998г. 

9.Обявяване на ПИ №67009.490.161 в м. „Юрта“ с площ 4 045 кв.м. с НТП – изоставена 
орна земя в землището на с. Славовица, община Септември, от Публична общинска 
собственост в имот Частна общинска собственост. 



10.Учредяване право на пристрояване върху общински терен със ЗП 15 кв. м., с оглед 
удължаване на съществуващ гараж, находящ се в УПИ II – общ. жил. сграда в кв. 128 
по плана гр. Септември. 

11.Продажба без търг на Нели Георгиева и Жулиета Бирова на ПИ 1023 придаващ се по 
регулация към собствения им УПИ I-248, 249 кв. 13 по плана на с. Карабунар , община 
Септември. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Забележка: Изпращаме Ви всички материали, които ще се разглеждат на предстоящата 
 сесия. 
 
Председател: /п/ Петьо Кънчев 
 


