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.org

Изх. № 026/19.02.2021г.

ПОКАНА
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 петнадесето редовно заседание на Общински съвет - Септември, което ще
се проведе на 26.02.2021г. /петък/ от 13:30 часа в залата на Общински театър
„Възраждане“, при следния проект за:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Бюджет на Община Септември за 2021 г.
2. Изменение и допълнение в структурата приета с Решение № 1074 от 30.10.2018
г./ променена с Решение № 1163 от 27.02. 2019 г. и Решение № 48 от
30.01.2020г./
3. Определяне размера на индивидуалните месечни заплати на кметове и кметски
наместници в Община Септември, считано от 01.01.2021г.
4. Определяне на възнагражденията на общинските съветници за участие в
заседания на постоянни комисии и сесии.
5. Изразходване на преходния остатък от 2020 г. на управляваната от Фондация
„НЕТ“ социална услуга в „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ – с.
Славовица, общ. Септември
6. Определяне на ЦПРЛ-ДК, град Септември като второстепенен разпоредител с
бюджетни кредити
7. Отчет за изпълнение на Плана за младежта на община Септември за 2020г.
8. Общински годишен План за младежта за 2021г.
9. Предоставяне на моторно превозно средство марка: „АКИЯ“, модел: УЛТРА Л9,
VIN NR9C009D3L0034108, двигател № 933951С0218786 за ползване от Община
Септември.
10. Кандидатстване на Община Септември с проектно предложение за отпускане на
финансови средства от Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и
социалната политика за финансовата 2021г.

11. 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.
12. Изменение на Решение № 1237, взето с протокол № 62 от редовно заседание на
Общински съвет гр. Септември, проведено на 24.04.2019г., изменено и
допълнено с Решение № 187/29.06.2020г.
13. Приемане на Стратегия за управление на общинска собственост на община
Септември
14. Приемане на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост на община Септември за 2021г.
15. Даване на предварително съгласие за извършване на замяна на урегулиран
поземлен имот – частна общинска собственост с равностоен такъв – частна
собственост.
16. Даване на съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне на
собственост по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, за имот № 3042 кв. 117 по
плана на гр. Септември.
17. Даване на съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне на
собственост по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, за имот № 3043 кв. 117 по
плана на гр. Септември.
18. Обявяване на ПИ № 05949.83.44 в м. „Страждата“ с площ 86 895 кв.м. с НТП –
друг вид земеделска земя в землището на с. Бошуля, община Септември, от
Публична общинска собственост в имот Частна общинска собственост.
19. Учредяване на безвъзмездно право на управление и ползване на ПИ №
16732.113.18, община Септември, с. Горно Вършило, м. „Присойката“, категория
8, НТП – нива с площ 568 кв.м.
20. Питания на общински съветници.
21. Въпроси на граждани

С уважение,
КИРИЛ ТОДОРИН
Председател на ОбС-Септември

