
 

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т - СЕПТЕМВРИ 
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Изх. № 201/24.11.2022 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 пето редовно заседание на Общински съвет - Септември, което 
ще се проведе на 30.11.2022г. (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. Актуализация бюджета на Община Септември за 2022 година. 
2. Актуализация в разчета за финансиране на капиталовите разходи на община 

Септември за 2022 г. в увеличение/намаление на 14 400 лв. с източник на 
финансиране-собствени приходи. 

3. Приемане на „Регионална програма за управление на отпадъците на територията 
на регион Пазарджик за периода 2021-2028 г.“ 

4. Определяне представител на Община Септември в Асоциацията по ВиК, както и 
неговите позиции и мандат за извънредно, присъствено заседание на Общото 
събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик, насрочено за 

13.12.2022г. 
5. Закупуване на лек автомобил за нуждите на ИДПС /инспектор детска 

педагогическа стая/ при РУ – гр. Септември. 
6. Придобито професионално кухненско оборудване на стойност 5 520,00 лв./с 

включено ДДС/ за „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ – с. 
Славовица, закупен с преходен остатък от 2020 г. 

7. Преразпределение на неусвоени средства от преходен остатък от 2021 г. на 
управляваната от Фондация „НЕТ“ социална услуга в „Дом за пълнолетни лица с 
умствена изостаналост“ – с. Славовица, общ. Септември. 

8. Финансов отчет за дейността на „Медицински център I - Септември“ ЕООД гр. 
Септември към 30.09.2022 г. 

9. Финансов отчет за дейността на „Автобусен транспорт - Септември“ ЕООД гр. 
Септември към 30.09.2022 г. 

10. Изменение на Решение № 1088, взето с Протокол на Общински съвет № 56 от 
дата 30.10.2018г., изменено и допълнено с Решение № 1134/27.12.2018г., Решение 
№ 30/19.12.2019г., Решение № 163/27.05.2020г., Решение №398/30.11.2020г. и 
Решение № 528/28.04.2021г. и Решение № 674/30.11.2021 г. 



11. Освобождаване от заплащане на ТБО за календарната 2023 г. на ДП „НКЖИ“ 
ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ ПЛОВДИВ, ЕИК 1308232430514, на територията на 
Община Септември.  

12. Освобождаване от заплащане на ТБО за календарната 2023г. на ”Водоснабдяване 
и канализационни услуги” ЕООД , ЕИК205323041, на територията на Община 
Септември. 

13. Извършената подготовка на община Септември за зимното поддържане на 2022-
2023 г. 

14. Информация за дейността на базата за летуване „ ВИЛАТА“ Ракитово през летния 
сезон 2022г. 

15. Информация за „ БРОКС 98“ ООД 
16. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Септември и утвърждаване на 

приоритетен проект по процедура за подбор на проектни предложения № 
BG06RDNP001-19.658 – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 
инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 
2014-2020 Г. от стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ 
Белово, Септември, Велинград за проектно предложение „Обособяване на парк 

Марица“. 
17. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Септември и утвърждаване на 

приоритетен проект по процедура за подбор на проектни предложения № 
BG06RDNP001-19.658 – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 
инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 
2014-2020 Г. от стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ 

Белово, Септември, Велинград за проектно предложение „Осветление в парк 

Марица“. 
18. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Септември и утвърждаване на 

приоритетен проект по процедура за подбор на проектни предложения № 
BG06RDNP001-19.658 – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 
инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 
2014-2020 Г. от стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ 
Белово, Септември, Велинград за проектно предложение „Осветление 

туристическа инфраструктура в община Септември“. 
19. Отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 5 (пет) години на общински 

недвижим имот, публична общинска собственост, за лекарска дейност, 
представляващ помещения с обща площ 38.20 кв.м., находящи се на първия етаж 
в сградата на Здравна служба в УПИ ХVI в кв.2 по регулационния план на с.  
Славовица. Имота е актуван с АПОС № 5/22.10.1998г. 

20. Отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 5 (пет) години на общински 
недвижим имот, публична общинска собственост, за лекарска дейност, 
представляващ лекарски кабинет, ½ идеална част от чакалня, ½ идеална част от 
санитарен възел с обща площ 26 кв.м., находящи се на първия етаж в сградата на 
Здравна служба в УПИ V-Здравна служба в кв.45 по регулационния план на с. 
Виноградец. Имота е актуван с АПОС № 4/30.07.1998г. 

21. Отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 10 (десет) години на общински 

недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ помещение  за 
стоматологичен кабинет, находящо се на първия етаж в двуетажна масивна сграда 
в УПИ І-Здравен дом и Кметство в кв.41 по плана на с. Ветрен дол и ½ идеална 



част от общите части на етажа с обща площ от 22 кв.м. Имота е актуван с АПОС 
№1/27.04.1999г.   

22. Отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 10 (десет) години на общински 
недвижим имот, публична общинска собственост, за лекарска дейност, 
представляващ две помещения - за лекарски кабинет и манипулационна и 1/2 
идеална част от общите площи с обща площ 50.30 кв.м., находящи се на първия 
етаж в сградата на Кметство и Здравна служба в с. Лозен, попадащи в УПИ IV- 

Кметство, Здравна служба и Библиотека в кв.17 по регулационния план на 
с.Лозен. Имота е актуван с АПОС № 29/30.09.2008г. 

23. Поправка на очевидна фактическа грешка текстовата част на Решение № 710, 
взето с протокол № 35 от 30.11.2021 г. на Общински съвет Септември. 

24. Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ на имот с идентификатор 
1104.385.732, м. „Бунара“ по КККР на землище с. Варвара, община Септември. 

25. Одобряване на ПУП – ПП /Парцеларен план/ за трасе на поливен водопровод, 
захранващ имот с идентификатор 10851.18.23 по КК на землище с. Ветрен дол. 

26. Питания на общински съветници 
27. Въпроси на граждани 

 
 

С уважение, 
КИРИЛ ТОДОРИН 

Председател на ОбС-Септември 
 


