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П О К А Н А 

 
 

 Изх. №115/21.06.2018г.  
 
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 тридесет и второто редовно 
заседание на Общински съвет - Септември, което ще се проведе на  
27.06.2018 г. / сряда / от  13:30 часа в залата на Общински съвет при 
следния проект за: 
 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 
 
 

1. План за работата на Общински съвет-гр.Септември през третото 
тримесечие на 2018г. 

2. Изменение и допълнение на Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет на община Септември и 
взаимодействието му с общинска администрация. 

3. Актуализация на бюджета на община Септември за 2018г.  
4. Отчет за дейността на ЦПЛР -  Детски комплекс гр.Септември за 

учебната 2017/2018г.  
5. Отпускане на еднократна финансова помощ на Румен Василев 

Добрев. 
6. Отпускане на еднократна финансова помощ на Любомир Йорданов 

Русев. 
7. Информация за работата и взаимодействието на РУ ”Полиция” 

гр.Септември с Общинска администрация гр. Септември за 2017г. 
8. Издаване на запис на заповед от община Септември в полза на ДФ 

„Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 
13/07/00220 от 30.11.2017г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони” от ПРСР 2014-2020г. за 
Проект „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно 
място към СОУ „Христо Ботев”, находящо се в УПИ – XI, за училище, 
кв.187 по регулационния план на гр. Септември, община 
Септември”, сключен между община Септември и ДФ „Земеделие”.  

9. Издаване на запис на заповед от община Септември в полза на ДФ 
„Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 
13/07/2/0/00078 от 29.05.2018г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони” от ПРСР 2014-2020г. за 
Проект „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата 
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улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в 
община Септември, област Пазарджик”, сключен между община 
Септември и ДФ „Земеделие”.  

10. Кандидатстване на община Септември по Процедура чрез подбор 
BG06RDNP001-7.006 Площи „Изграждане и/или обновяване на 
площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно 
задоволяване на обществените потребности от общинско значение” 
по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” 
от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони” от Програма за развитие на селските райони за периода 
2014-2020г. 

11. Кандидатстване на община Септември по Процедура чрез подбор 
BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, 
оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура” по 
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” 
от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 
2014-2020г.  

12. Кандидатстване за финансиране от ПУДООС за обект: 
„Реконструкция Вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 
11,440 км. по улици в 9 броя населени места в община Септември”.-  

13. Кандидатстване за финансиране от ПУДООС за обект: „Закриване и 
рекултивация  на общинско депо за битови отпадъци на територията 
на община Септември”.  

14. Кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно 
предложение BG05M9OP001-2.018 - „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА 
ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА 
ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ” – КОМПОНЕНТ 1, 
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-
2020г. и Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж” 2014-2020г.   

15. Предоставяне на имоти „Общински по чл.19 от ЗСПЗЗ”, за 
възстановяване на собственици /наследници/ в стари съществуващи 
и възстановими реални граници.  

16. Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ на част от ПИ 
№ 012363(нива), м. „Сунгурлука”, землище гр. Септември, община 
Септември.  

17. Питания на общински съветници. 
18. Въпроси на граждани. 

 
 
 
 
С уважение, 

 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА КЪМ ДНЕВЕН РЕД ЗА СЕСИЯ М ЮНИ 
2018г: 

 
 
 

1. Актуализация на състава на местната Комисията за обществен ред 
и сигурност в община Септември. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С уважение, 

 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


