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Изх. № 235/21.12.2022 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 шесто редовно заседание на Общински съвет - Септември, 
което ще се проведе на 29.12.2022г. (четвъртък) 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 работата на Общински съвет – Септември през първото тримесечие на 

2023 г. 
2. Актуализация  бюджета на Община Септември за 2022 г. в приходната и 

разходна част. 
3. Актуализация в разчета за финансиране на капиталовите разходи на община 

Септември за 2022 г. в  намаление в размер на 931 108 лв. с източник на 
финансиране-собствени приходи. 

4. Актуализация на субсидията на СДРУЖЕНИЕ „ЗАГОРОВЧЕ-ГРАД 
СЕПТЕМВРИ“ 

5. Монтиране на герба на община Септември в зелената площ на кръговото 
движение в местността „Ханчето“. 

6. Приемане на Решение за Издаване на запис на заповед от община Септември в 
полза на ДФ „земеделие“, обезпечаващ авансово плащане за 2023 г. по договор 
№ РД – 189 от 29.11.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 
рамките на стратегии за Водено от общностите местно  развитие“ на мярка 19 
„Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските 
райони 2014-2020 г. сключен между СНЦ „МИГ – Белово, Септември, 
Велинград“, седалище  и адрес на управление: гр. Белово, ул. „Орфей“ № 2а, 
ЕИК 175869896 и Управляващия орган на Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014-2020 г., Управляващия орган на оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014-2020 г. 

7. Кандидатстване на Община Септември с проектно предложение за получаване 
на средства за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Механизма 
за възстановяване и устойчивост по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 
„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА“ и осигуряване на 
устойчивост по проекта. 

8. Кандидатстване на Община Септември с проектно предложение за получаване 
на средства за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Механизма 
за възстановяване и устойчивост по процедура чрез подбор „Ремонт и 



рехабилитация на общежития с системата на училищното образование“ и 
осигуряване на устойчивост по проекта. 

9. Информация за работата на комисията по обществен ред и сигурност. 
10. Анализ на потребностите за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в община Септември. 
11. Учредяване право на строеж за изграждане на нов Бетонен комплектен 

трансформаторен пост /БКТП/ в УПИ XXVIII - за трафопост в кв.5 по плана на 
с. Ветрен дол, община Септември. 

12. Отмяна на Решение № 907, взето с протокол № 45 от заседание на общински 
съвет гр. Септември, проведено на 30.08.2022 г. 

13. Частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ „ Озеленяване“ в кв. 13 по плана на 
с. Лозен, общ. Септември. 

14. Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ за промяна на 
предназначението на имот с идентификатор 66264.11.331, м. „Адата“ по КК на 
землището гр. Септември, община. 

15. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – 
парцеларен план за трасе на кабелна линия СН от съществуващо трасе в имот 
с идентификатор 66264.27.1117 по КК на землище гр. Септември, до 
регулацията на гр. Септември. 

16. Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ за промяна на 
предназначението на имот с идентификатор 10104.387.5 и на ПУП – ПП за 
трасе на пътен достъп през имот 10104.315.627 – напоителен канал по КК на 
землище с. Варвара. 

17. Разрешение за изработване на проект за изменение ОУП на територията на 
община Септември в обхвата на имоти с идентификатор 10820.27.330, 
10820.27.580 и 10820.27. 582, м. „Каменлив път“ по КК на землище гр. Ветрен.  

18. Питания на общински съветници 
19. Въпроси на граждани 

 
 

С уважение, 
КИРИЛ ТОДОРИН 

Председател на ОбС-Септември 
 

 


