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Изх.№ 035/23.02.2023г. 
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 осмото редовно заседание на Общински съвет - Септември, 
което ще се проведе на 28.02.2023г. (вторник) от 16:30 часа  в залата на Общински съвет 
Септември, при следния проект за: 
 
 

      Д Н Е В Е Н   Р Е Д  
 
 

1.Отчет за изпълнение на План за младежта на община Септември за 2022г. 

2.Общински годишен План за младежта за 2023г. 

3.Финансов отчет за дейността на „Медицински център I – Септември“ ЕООД гр.   
Септември към 31.12.2022г. 

4.Приемане на декларация относно замяната на българския лев с евро като парична 
единица на България. 

5. Допълнение на Решение № 1013, взето с Протокол № 50 от редовно заседание на ОбС-
Септември, проведено на 30.01.2023г. 

6.Възлагане управлението на социална услуга „Дом за пълнолетни лица с умствена 
изостаналост“ с. Славовица. 

7.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 06.03.2023г. 

8.Отчитане и приемане на инвестиции в активи ПОС извършени от оператора по ВиК 
през 2022г., като част от задължителното /минимално/ ниво приети при сключване на 
договор с АВиК на обособената територия. 

9.Утвърждаване на оценка от лицензиран оценител, за закупуване на УПИ III -16 в кв.1 
по плана на с. Карабунар , община Септември, с площ от 987 кв.м. 

10.Отпочване на процедура за разделяне на ПИ 10820.32.282 с площ от 131 662 кв.м. с 
НТП – гори и храсти в зем. земя в м. “Горни Башили“ по КК на гр. Ветрен, община 
Септември. 



11.Отдаване под наем, чрез публичен търг за срок от 10 (десет) години на 12 712/320 642 
ид. части от ПИ № 10820.33.808 – публична общинска собственост, с обща площ 320 642 
кв.м. находящ се в м. „БАЛАБАНА“ в землището на гр. Ветрен, община Септември, 
област Пазарджик, ЕКАТТЕ 10820, с НТП – дере, с предоставяне на реално ползване на 
12 712 кв.м. 

 

 

 

С уважение, 
КИРИЛ ТОДОРИН 

Председател на ОбС-Септември 
 

 


