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Изх.№ 050/24.03.2023г. 
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 деветото редовно заседание на Общински съвет - Септември, 
което ще се проведе на 30.03.2023г. (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 работа на Общински съвет – Септември през II- то тримесечие на 2023г. 

2. Отчет за дейността на Археологически музей „Проф. Мечислав Домарадски“ гр. 
Септември за 2022 година. 

3. Отчет за спортната и туристическа дейност за 2022г. 

4. Отчет за дейността на Народните читалища на територията на Община Септември за 
2022г. 

5. Отчет за дейността на Общински театър „Възраждане“ гр. Септември за 2022 год. 

6. Отчет за дейността на Къща – музей „Александър Стамболийски“ с. Славовица за 
2022 год.  

7. Финансов отчет за дейността на „Автобусен транспорт- Септември“ ЕООД гр. 

Септември към 31.12.2022г. 

8. Информация - Отчет на общинска програма за закрила на детето за 2022г. 

9. Общинска програма за закрила на детето за 2023г. 

10.  Прогноза за периода 2024-2026г. на постъпленията от местни приходи и на разходи 

за местни дейности на Община Септември. 

11.  Даване на съгласие за придобиване собствеността върху автобуси за нуждите на   

обществения превоз на територията на Община Септември. 

12. Общинска собственост, която е принадлежала на бившите общински учебни 
заведения ( училища и детски градини ) на територията на Община Септември 

13. Даване на съгласие за индексация на цените по реда на чл. 117а от ЗОП по Договор 
№ 74/ 29.04.2022г. 



14. Даване на съгласие за индексация на цените по реда на чл. 117а от ЗОП по Договор 
№ 75/ 29.04.2022г. 

15. Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които 
се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и предложение за 
планирането в общината на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се 
финансират изцяло или частично от държавния бюджет. 

16. Отпочване на процедура за провеждането на конкурс за възлагане на управлението 
на „Медицински център I – Септември“ ЕООД гр. Септември 

17. Изразходване на преходният остатък от 2022г. на управляваната от Фондация „ 
НЕТ“ социална услуга в „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ – с. 
Славовица, общ. Септември.  

18. Закупуване на употребяван лекотоварен автомобил- категория (N1), за нуждите на 
Домашен социален патронаж – гр. Септември. 

19. Актуализация в разчета за финансиране на капиталовите разходи на община 
Септември за 2023г. в увеличение/ намаление в размер 660 000 лв. с източник на 
финансиране – собствени приходи. 

20. Даване на съгласие за избор на изпълнител и утвърждаване на обществена поръчка 
с предмет: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОД ЗА МИНЕРАЛНА ВОДА ДО 
ДЕТСКА ГРАДИНА с. Варвара , общ. Септември 

21. Утвърждаване на оценка от лицензиран оценител, за закупуване на УПИ XXII- 
търговия и услуги в кв. 2 по плана на с. Славовица, община Септември с площ от 430 
кв. м. 

22. Утвърждаване на оценка от лицензиран оценител, за закупуване на УПИ XII – 106 в 
кв. 14 по плана на гр. Септември, с площ от 1000 кв.м.  

23. Даване на съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне на 
собственост по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, за имот №806 кв.50 по плана на с. 
Варвара, община Септември. 

24. Отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 10 (десет) години на помещение 
/павилион за закуски/ с площ 10 кв.м., находящо се на първия етаж в сградата на 
училище „ Христо Ботев“ гр. Септември, попадащо в УПИ XI- за училище,кв.187 

25. Разрешение за изработване на проект на ПУП – ПП за тресе на обслужващ път с 
трайна настилка от имот 66439.9.104, през имот 66439.9.166 – общинска собственост до 
имот 66439.4.90, за който е обособен УПИ I – за търговия и услуги в м.“ Тус тепе“ по 
КККР на землище с. Симеоновец, общ. Септември. 

26. Частично изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ I- 16 в кв. 2а по плана на с. Варвара , 
общ. Септември. 

27. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен 
план за трасе на подземен електропровод за захранване на имот с идентификатор 
10851.482.500 по КК на землище с. Ветрен дол. 

 



28.Питания на общински съветници. 
 
29.Въпроси на граждани. 
 
 

 

 

 

С уважение, 
КИРИЛ ТОДОРИН 

Председател на ОбС-Септември 
 

 


