
О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т - СЕПТЕМВРИ 
4490 Септември, ул. “Ал. Стамболийски“ №  37А   

тел. 03561/7020, 7042, факс: 03561/7779 
е-mail: obs@septemvri.org, http://www.septemvri.org  

 
 
 

 Изх. №138 /22.06.2017г.  
 
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 двадесето редовно 
заседание на Общински съвет - Септември, което ще се проведе на  
28.06.2017 г. / сряда /  от 13,00 часа в залата на Общински съвет при 
следния: 
 
 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 
 
 

1. План за работата на Общински съвет-Септември през ІІІ-то 
тримесечие на 2017 г. 

2. Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2016г. 
3. Отчет за касовото изпълнение бюджета, на сметките за 

средствата от Европейския съюз и на сметките за чужди 
средства към 31.12.2016 г. 

4. Отчет за изпълнение на капиталовите разходи на община 
Септември към 31.12.2016г. 

5. Актуализация на бюджета на община Септември за 2017г. в 
приходната и разходната част за местни дейности. 

6. Даване на становище, относно опрощаване на дължими 
държавни вземания на Деница Василева Атанасова от 
гр.Септември 

7. Определяне срока на валидност на разрешението за 
таксиметров превоз на пътници, броя на таксиметровите 
автомобили, работещи на територията на община Септември и 
минималните и максимални цени за таксиметров превоз на 
пътници. 

8. Провеждане на процедура за избор на изпълнител за изготвяне 
на „Генерален план за организация на движението на 
територията на гр.Септември”. 

9. Искане за определяне на трасе за сградно водопреносно 
отклонение, съгласно представено към искането геодезическо 
заснемане. 

10. Даване съгласие за изграждане на метален кръст в ПИ 
№502.120, с НТП мери, общинска публична собственост с площ 
от 2904,01кв.м., в местността „Баталите” по плана на 
новообразуваните имоти (земи по §4) на с. Ветрен дол, община 
Септември. 

11. Изменение на ПУП-ПР на УПИ ХV-478 в кв.52 по плана на 
с.Варвара 
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12. Частично изменение на ПУП-ПР(План за регулация) на УПИ V-
За индивидуално комплексно жилищно строителство в кв.117 и 
улици с осови точки 704-460-451, 451-459, 451-444-808 и 460-
461-462 по плана на гр.Септември 

13. Разрешение за изработване на проект за подробен 
устройствен план-парцеларен план за трасе на отклонение от 
разпределителен газопровод извън урбанизираната територия 
клон 6 за захранване на ПИ 001090 в землището на с.Ветрен 
дол. 

14. Отпадане необходимостта от изработване на план на 
новообразуваните имоти(ПНИ) за имот №015001, 014001, 
016002 и 016003 в землището на с.Симеоновец 

15. Отпадане необходимостта от изработване на план на 
новообразуваните имоти на имот №019001, м.”Ситовски 
ливади” в землището на с.Семчиново и имот №000349, 
м.”Мацанови ниви” в землището на с.Ветрен дол. 

16. Обявяване на УПИ ХХІХ-1076 в кв.74 по плана за застрояване 
и регулация на гр.Септември с площ от 725 кв.м за имот Частна 
общинска собственост. 

17. Обявяване на УПИ ХХХ-1076 в кв.74 по плана за застрояване и 
регулация на гр.Септември с площ от 725 кв.м за имот Частна 
общинска собственост. 

18. Придобиване право на собственост върху обект №8 с площ от 
86 кв.м, находящ се в УПИ ХХІV-за търговия и услуги в кв.92 по 
плана на гр.Септември в полза на Клуб”Надежда” 
гр.Септември. 

19. Предоставяне на концесия за услуга с предмет: управление, 
ремонт и поддържане на язовирните стени и прилежащите към 
тях съоръжения в техническо изправно състояние, 
осъществяване на безопасната им експлоатация и 
извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и 
отглеждане на риби и други водни организми, както и 
получената по съответните технологии продукция от тях върху 
язовири, публична общинска собственост. 

20. Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ 
УПИ ІІІ-общ. в кв.175 по плана на гр.Септември с площ 290 
кв.м. 

21. Питания на общински съветници 
22. Въпроси на граждани 

 
 
 
 
 
 
ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 
Председател на ОбС-Септември 


