ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–СЕПТЕМВРИ
4490 Септември, ул. “Ал. Стамболийски“ № 37А
тел. 03561/7020, 7042, факс: 03561/7779
еmail: obs@septemvri.org, http://www.septemvri.bg

Изх. 098/16.05.2022 г.
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 нормативна уредба и институционално
развитие свиква заседание 20.05.2022г. /петък/ от 14:30 часа в залата на Народно
Читалище „Отец Паисий 1910“ (обновеното кино), при следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Актуализация в разчета за финансиране на капиталовите разходи на община
Септември за 2022 г. в увеличевие/намаление на 36 667 лв. с източник на
финансиране – собствени приходи
2. Отчитане и приемане на инвестиции в активи ПОС извършени от оператора по
ВиК през 2021г., като част от задължителното/минимално/ ниво приети при
сключване на договор с АВиК на обособената територия.
3. Възлагане представляването на община Септември, в качеството на акционер в
„МБАЛ ПАЗАРДЖИК“ АД, във връзка с редовно общо събрание на дружеството.
4. Определяне на представител на община Септември в Комисия за изработване на
областна здравна карта на област Пазарджик.
5. Определяне на представител на община Септември в Комисия за изработване на
областна аптечна карта на област Пазарджик.
6. Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Септември за 2023
година.
7. Информация за готовността на базата за лагеруване „ВИЛАТА“ Ракитово през
новия сезон.
8. Информация за работата и взаимодействието на РУ гр. Септември и Общинска
администрация.
9. Изменение на Решение № 169, взето с Протокол № 10 от редовно заседание на
Общински съвет гр. Септември, проведено на 27.05.2020 г., изменено и допълнено
с Решение № 552/08.06.2021 г.
10. Учредяване право но строеж за изграждане на нов Бетонен комплектен
трансформаторен пост в УПИ XIX – за трафопост в кв. 57 по плана на с.
Семчиново, община Септември
11. Решение за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на
автобус марка: ОТОЙОЛ, модел М 50.14 СКУЛ БУС, РЕГ. № РА1388ВМ,
собственост на община Септември.

12. Допълване на Решение № 800, взето с протокол № 40 от 31.03.2022 г. на
Председателя на Общински съвет гр. Септември.
13. Частично изменение на ПУП-ПР на УПИ VI-628 в кв. 29 по плана на с. Ковачево,
общ. Септември
14. Частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ XII-Парк кв. 5 по плана ва с. Ветрен
дол, общ. Септември

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

