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П О К А Н А 

 Изх. №098/20.06.2019г. 

 

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 четиридесет и четвърто редовно заседание на 

Общински съвет - Септември, което ще се проведе на  26.06.2019г. / сряда / от  

13:30 часа в залата на Общински съвет при следния проект за: 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 

1. План за работата на Общински съвет - Септември през третото 
тримесечие на 2019 год. 

2. Отчет за дейността на Център за подкрепа за личностно развитие-Детски 
комплекс гр.Септември за учебната 2018/2019г. 

3. Актуализация в разчета за финансиране на капиталовите разходи на 
община Септември към месец юни 2019г. 

4. Обявяване на ПИ 3027 в кв.130 по ПРЗ на гр.Септември от Публична 
общинска собственост в Частна общинска собственост 

5. Обявяване на ПИ 011491 /нов номер 66264.11.491 /, м."Адата" в 
землището на гр.Септември от Публична общинска собственост в имот-
Частна общинска собственост 

6. Обявяване на ПИ 011403 /нов номер 66264.11.403 /, м."Адата" в 
землището на гр.Септември от Публична общинска собственост в имот-
Частна общинска собственост 

7. Обявяване на ПИ 108.20.11.69, м."Долна Ада" по КК на гр.Ветрен за 
имот-Частна общинска собственост 

8. Обявяване на УПИ I-за търговия и услуги в кв.68 по плана на с.Варвара, с 
площ от 973 кв.м, ведно с построената в имота триетажна масивна 
сграда с разгъната застроена площ от 1296 кв.м от Публична общинска 
собственост в Частна общинска собственост 

9. Обявяване на ПИ с пл.№730 с площ от 1766 кв.м по плана на с.Варвара 

за имот-Публична общинска собственост 

10. Обявяване на ПИ с пл.№731 с площ от 1518 кв.м по плана на с.Варвара 

за имот-Публична общинска собственост 

11. Обявяване на ПИ с пл.№607 с площ от 7210 кв.м по плана на с.Ветрен 

дол за имот-Публична общинска собственост 

12. Обявяване на ПИ с пл.№608 с площ от 10552 кв.м по плана на с.Ветрен 

дол за имот-Публична общинска собственост 



13. Служебно изменение на Разрешително за водовземане от минерална 
вода № 31610028/23.03.2015г., издадено от Директора на Басейнова 
дирекция - ИБР, от находище на минерална вода „Варвара” - № 15 по 
Приложение № 2 към чл.14, ал.2 от Закона за водите, от СК1; СК3; СК4; 
СК5 на „АКВАМИН” ЕООД с ЕИК: 202542927, със седалище и адрес на 
управление: гр.Пазарджик, ул. „Генерал Гурко” №5 за обект на 
водоснабдяване: За водоснабдяване на „Минерална баня”, град 
Пазарджик, намираща се в ПИ с идентификатор 55155.503.56 – за друг 
обществен обект, комплекс /УПИ II – Озеленяване, баня, кв.254/, по 
плана на гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик. 

14. Поправка на очевидна фактическа грешка в текстовата част на Решение 
№1248/24.04.2019г. 

15. Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ Х-508 и ХI-общ. в кв.28 по плана на 
гр.Септември 

16. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ на част от имот с 
идентификатор 10820.46.132 /нива/, м."Над селото" в землището на 
гр.Ветрен 

17. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ на имот с 
идентификатор 66439.4.90, м."Тус Тепе" в землището на с.Симеоновец 

18. Отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 5/пет/ години на 
помещение за аптека, ведно с 1/3 идеална част от чакалня, 1/3 идеална 
част от санитарен възел, находящи се на първия етаж в сградата на 
Кметство и Здравна служба с.Симеоновец-УПИ Х-Здравен дом в кв.40 по 
регулационния план на с.Симеоновец с обща площ 42 кв.м. 

19. Питания на общински съветници. 
20. Въпроси на граждани. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С уважение, 

КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


