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П О К А Н А 
 

 
 Изх. №164/21.09.2018г.  
 
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 петото редовно 
заседание на Общински съвет - Септември, което ще се проведе на  
28.09.2018 г. / петък / 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 – Септември през IV-то 

тримесечие на 2018 год. 
2. Отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии  за 

периода от 01.09.2017 г. до 31.08.2018 г. 
3. Даване на съгласие за закупуване на лек автомобил за нуждите на 

общинска администрация. 
4. Даване на съгласие за продажба на дълготрайни материални активи- 

Опел Вектра, Форд Транзит – 2 бр. и Рено Мастър. 
5. Актуализация в разчета за финансиране на капиталовите разходи 

към м.Септември на община Септември за 2018г. 
6. Информация за готовността на учебните и детските заведения за 

учебната 2018 г. – 2019 г. 
7. Разрешение за съществуване на маломерни и слети паралелки в 

общинските училища за учебната 2018 г. – 2019 г. 
8. Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за 

упражняване правата на Община Септември върху общинската част 
от капитала на търговските дружества. 

9. Приемане на план за противодействие на тероризма на община 
Септември - 2018г. 

10. Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на ПИ № 
66264.19.73, частна общинска собственост, представляващ 
земеделска земя от общинския поземлен фонд, находящ се в 
землището на гр.Септември в м.”Тус тепе”, масив №19, състоящ се от 
1.614 кв.м., с НТП – нива. 

11. Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на ПИ № 
66264.19.74, частна общинска собственост, представляващ 
земеделска земя от общинския поземлен фонд, находящ се в 
землището на гр.Септември в м. „Тус тепе”, масив №19, състоящ се 
от 1.551 кв.м., с НТП – нива. 
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12. Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на ПИ № 
66264.19.75, частна общинска собственост, представляващ 
земеделска земя от общинския поземлен фонд, находящ се в 
землището на гр.Септември в м. „Тус тепе ”, масив №19, състоящ се 
от 3.033 кв.м., с НТП – нива. 

13. Отдаване под наем на общински недвижим имот-помещение, 
находящо се на втория етаж на двуетажна масивна сграда в 
„Медицински център 1 - Септември” ЕООД, в УПИ I – за поликлиника, 
в кв.74 по регулационния план на гр.Септември, с площ от 38 кв.м. 
Имота е актуван с АПОС №1882/16.03.2016г. 

14. 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 № 3040 кв.128 по плана на гр.Септември. 

15. Дарение на общински недвижим имот УПИ – I – джамия в кв.51 по 
плана на с. Ковачево. 

16. Питания на общински съветници 
17. Въпроси на граждани 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С уважение, 

 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 
 
 
 
 


