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Изх. № 161/21.09.2022 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 тридесет и трето редовно заседание на Общински съвет - Септември, което 
ще се проведе на 28.09.2022г. (сряда) от 16:30 часа  в залата на Общински съвет 
Септември, при следния проект за: 
 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 
 

1. План за работа на Общински съвет – Септември през IV-то тримесечие  на 2022 
г. 

2. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от 
Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.12.2021 г.  

3. Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2021 г.  
4. Актуализация в разчета за разпределените планови разходи за работни заплати за 

бюджетната делегирана държавна дейност: 122 „Общинска администрация“ за 
2022 г. в увеличение в размер на 53 400 лева с източник на финансиране обща 
държавна субсидия. 

5. Актуализация на Бюджетите при кметства и първостепенния разпоредител за 
2022 г. при община Септември. 

6. Актуализация в разчета за финансиране на капиталовите разходи на община 
Септември за 2022 г. в увеличение/намаление в размер на 2 027 лв. с източник на 
финансиране-собствени приходи. 

7. Завеждане в активите на община Септември стария водопровод  за минерална 
вода от съществуващия водопровод до Банята в село Варвара до Детската градина 
в село Варвара. 

8. Приемане План за действие на община Септември /2022-2023г./  за изпълнение на 
Стратегията за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Пазарджик 
/2022-2030г./ 

9. Информация за готовността на учебните заведения и детските градини за 
учебната 2022-2023 г. 

10. Разрешаване на съществуването на маломерни и слети паралелки в училищата на 
територията на община Септември за учебната 2022/2023 г. 

11. Реализиране предоставянето на услугата топъл обяд като местна дейност. 
12. Издаване на Запис на заповед от община Септември в полза на Министерство на 

енергетиката, Програмен оператор на програма „Възобновяема  енергия, 



енергийна ефективност и енергийна сигурност” на Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., процедура BGENERGY-
2.002 „Енергийна ефективност в сгради”, обезпечаващ авансово плащане по 
Договор № BGENERGY-2.002-0004-C01 от 22.07.2022 г., сключен между Община 
Септември и  Министерство на енергетиката. 

13. Утвърждаване на оценка от лицензиран оценител, за закупуване на УПИ XV – 600 
в кв. 48 по плана на с. Варвара, община Септември. 

14. Обявяване на УПИ XXV – За рекламна дейност в кв. 2 по ПРЗ на гр. Септември 
от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост. 

15. Обявяване на УПИ XXIII – За рекламна дейност в кв. 20 по ПРЗ на гр. Септември 
от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост. 

16. Обявяване на УПИ I  – За рекламна дейност в кв. 66 по  ПРЗ на гр. Септември от 
публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост 

17. Обявяване на УПИ XXIII – За рекламна дейност в кв. 69 по ПРЗ на гр. Септември 
от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост. 

18. Обявяване на УПИ XXXIII – За рекламна дейност в кв. 74 по ПРЗ на гр. Септември 
от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост. 

19. Обявяване на УПИ XXXI  – За рекламна дейност в кв. 118 по  ПРЗ на гр. 
Септември от публична общинска собственост, за имот частна общинска 
собственост. 

20. Обявяване на УПИ XXVII – За рекламна дейност в кв. 124 по ПРЗ на гр. 
Септември от публична общинска собственост, за имот частна общинска 
собственост. 

21. Обявяване на УПИ XXVIII – За рекламна дейност в кв. 135 по ПРЗ на гр. 
Септември от публична общинска собственост, за имот частна общинска 
собственост. 

22. Обявяване на УПИ XXIX – За рекламна дейност  в  кв. 140 по ПРЗ на гр. 
Септември от публична общинска собственост, за имот частна общинска 
собственост. 

23. Обявяване на УПИ XII – За рекламна дейност  пред  кв. 143 по ПРЗ на гр. 
Септември от публична общинска собственост, за имот частна общинска 
собственост. 

24. Обявяване на УПИ XI – За рекламна дейност  в  кв. 143 по ПРЗ на гр. Септември 
от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост. 

25. Обявяване на УПИ XX  – За рекламна дейност в кв. 148 по  ПРЗ на гр. Септември 
от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост. 

26. Обявяване на УПИ IV  – За рекламна дейност в кв. 184 по  ПРЗ на гр. Септември 
от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост. 

27. Одобряване на ПУП – ПП / Парцеларен план/ за трасе на обслужващ път от 
регулацията на с. Варвара до имот 10104.5.139 – полски път, минаващ през имот 
10104.5.1 – пасище по КК на землище с. Варвара. 

28. Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ на имот с идентификатор 
66264.11.420, м. „Адата“, по КК на землище гр. Септември, община Септември. 

29. Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ на имот с идентификатор 
66264.11.541, м. „Адата“, по КК на землище гр. Септември, община Септември. 

30. Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ на имот с идентификатор 
66264.11.543, м. „Адата“, по КК на землище гр. Септември, община Септември. 



31. Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ на имот с идентификатор 
66264.11.544, м. „Адата“, по КК на землище гр. Септември, община Септември. 

32. Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ на имот с идентификатор 
66264.11.546, м. „Адата“, по КК на землище гр. Септември, община Септември. 

33. Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ на имот с идентификатор 
37491.19.110, м. „Долна мера“ по КК на землище с. Ковачево, община Септември. 

34. Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ на имот с идентификатор 

37491.12207, м. „Стара мера“ по КК на землище с. Ковачево, община Септември. 
35. Разрешение за изработване на проект за изменение ОУП на територията на 

община Септември, в обхвата на имот с идентификатор 66264.11.562 по КК на 
землище гр. Септември. 

36. Питания на общински съветници 
37. Въпроси на граждани 

 
 

С уважение, 
КИРИЛ ТОДОРИН 

Председател на ОбС-Септември 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


