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ПОК АН А

Изх. №043/22.02.2018г.
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 двадесет и осмо редовно
заседание на Общински съвет - Септември, което ще се проведе на
27.02.2018 г. /вторник/ от 13,30 часа в залата на Общински съвет при
следния проект за:
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Полагане на клетва от нов общински съветник
2. Връщане за ново обсъждане на Решения №913, №914, №915 и
№916 взети с протокол №47 от извънредно заседание на ОбССептември, проведено на 07.02.2018г.
3. Избор на ВрИД Кмет на Кметство Семчиново за срок до полагане
на клетва от новоизбрания кмет.
4. Поемане на дълг под формата на паричен заем от община
Септември, направено по реда на Закона за общинския дълг
5. Отпускане
на
„Автобусен
транспорт-Септември
ЕООД
гр.Септември сумата от 33 000 лв. за срок от 7/седем/ години за
покриване на загуби и временна необходимост от парични
средства.
6. Разрешение за изработване на проект за изменение на ОУП на
територията на община Септември
7. Актуализация на бюджета за 2018г. в разходната част
8. Добавяне на нов второстепенен разпоредител за 2018г.-„Дом за
пълнолетни лица с умствена изостаналост” с.Славовица
9. Актуализация състава на Постоянните комисии към ОбССептември
10. Определяне на делегат и заместник-делегат в Общото събрание
на НСОРБ
11. Приемане на Общинска стратегия за подкрепа на личностно
развитие на децата и учениците в община Септември за плановия
период 2017-2019г.
12. Предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен
фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската
2018/2019г.

13. Разрешение за изработване на проект за изменение ОУП на ПИ
№014141 (проектен 014270), м.”Алишик”, землище с.Ковачево,
община Септември и разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за
промяна на предназначението на имота в УПИ „За жилищно
строителство”
14. Даване на предварително съгласие за изработване на ПУП-ПП за
трасе на пътен достъп през имоти №000240 и 000268, м. „Алишик”
в землището на с.Ковачево
15. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за трасе на
пътен достъп през имоти №000240 и №000268, м.”Алишик” в
землището на с.Ковачево
16. Разрешение за изработване на проект за изменение ОУП на ПИ
№000061, м.”Ели дере”, землище с.Ветрен дол, община
Септември и разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за промяна
на предназначението на имота в УПИ „За жилищно строителство”
17. Изменение на ПУП-ПР на тротоарното пространство на улици с
осови точки 29-41, 29-28 и 28-42 до кв.40 по плана на с.Карабунар
18. Изменение на ПУП-ПР УПИ VІІ-Трафопост в кв.78 по плана на
с.Варвара
19. Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ І-5 За вилна зона, ІІ-6 За вилна
зона, ІІІ-7 За вилна зона и ІV-9 За вилна зона в землището на
с.Симеоновец
20. Питания на общински съветници
21. Въпроси на граждани

С уважение,
КИРИЛ ТОДОРИН
Председател на ОбС-Септември
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