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Изх. № 101/23.05.2022 г.   

 

П О К А Н А 

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 двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет - Септември, 
което ще се проведе на 27.05.2022г. (петък) от 16:00 часа Народно Читалище „Отец 
Паисий 1910“ (обновеното кино), при следния проект за: 
 

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 увеличение/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. Освобождаване на Валя Спасова Ал Самара от длъжността Управител на 
„КОМПОСТ СЕПТЕМВРИ“ ЕООД, ЕИК 206152480, с едноличен собственик на 
капитала Община Септември 

4. 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 

5. Информация за работата и взаимодействието на РУ гр. Септември и Общинска  
администрация. 

6. Информация за готовността на базата за лагеруване „ВИЛАТА“ Ракитово през 
новия сезон. 

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

8. Определяне на представител на община Септември в Комисия за изработване на 
областна здравна карта на област Пазарджик. 

9. Определяне на представител на община Септември в Комисия за изработване на 
областна аптечна карта на област Пазарджик. 

10. Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Септември за 2023 
година. 

11. Разходване на отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците. 



12. 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. 

13. Отказ за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода от 
находище „Варвара”- № 15 от Приложение №2, към чл.14, т.2 от Закона за 
водите от водовземни съоръжения  - КЕИ №1 „Варвара”, КЕИ № 2 „Ветрен дол”, 
Сондаж № 3, Сондаж № 4, Сондаж № 5 и Сондаж № 6 за захранване на обект, 
намиращ се в УПИ ХХ 733, 307, кв.24 по плана на с. Варвара, общ. Септември, 
обл. Пазарджик, ЕКАТТЕ: 10104 с възложител: ” КО САЛЮШЪНС” ЕООД -  гр. 
София, бул. „Симеоновско шосе”, № 9, магазин 3. 

14. Отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 5 (пет) години на общински 
недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ помещение        
/павилион за закуски/ с площ от 12 кв.м., находящо се на първия етаж в сградата 
на ОУ „Христо Ботев” с. Семчиново, попадащо в УПИ I – за училище в кв.10 по 
регулационния план на с. Семчиново. Имота е актуван с АПОС № 4/15.12.1998г. 

15. Учредяване право на строеж за изграждане на нов Бетонен комплектен 
трансформаторен пост в УПИ XIX – за трафопост в кв. 57 по плана на с. 
Семчиново, община Септември 

16. Допълване на Решение № 800, взето с протокол № 40 от 31.03.2022 г. на 
Председателя на Общински съвет гр. Септември. 

17. Частично изменение на ПУП-ПР на УПИ VI-628 в кв. 29 по плана на с. 
Ковачево, общ. Септември 

18. Частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ XII-Парк кв. 5 по плана ва с. Ветрен 
дол, общ. Септември 

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

 
 
С уважение, 
 

КИРИЛ ТОДОРИН 

Председател на ОбС-Септември 

 


