
           
О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – С Е П Т Е М В Р И 
4490 Септември, ул. “Ал. Стамболийски“ №  37А   

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

 
 

 
 
Изх.№184/17.10.2018г. 
 
На основание чл.55, ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет-Септември и взаимодействието му с Общинска администрация, 
председателя на постоянната комисия по устройство на територията и 
земеделие свиква заседание на 23.10.2018г. /вторник/ от 15:30 часа в залата 
на Общински съвет при следния: 

 
 Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 
1. Отмяна на Решение №1033/31.08.2018г. на Общински съвет-гр.Септември – 

Актуализация в разчета за финанасиране на капиталовите разходи към 
м.Август на община Септември за 2018г. 

2. Отмяна на Решение №1034/31.08.2018г. на Общински съвет-гр.Септември – 
Актуализация на разпределението на целевата субсидия в разчета за 
финансиране на капиталовите разходи  на община Септември за 2018г. 

3. Актуализация в разчета за финансиране на капиталовите разходи към трето 
тримесечие на община Септември за 2018г. 

4. Актуализация на разпределението на целевата субсидия в разчета за 
финансиране на капиталовите разходи към трето тримесечие на община 
Септември за 2018г. 

5. Приемане на нова структура на община Септември и дейностите към нея. 
6. Закупуване на автомобил/бус за потребностите на „Дом за пълнолетни лица 

с умствена изостаналост” – с. Славовица. 
7. Даване на съгласие за провеждане на публично оповестен конкурс за 

отдаване под наем на недвижим имот помещение – бивша регистратура с 
площ от 15.18 кв.м. и прилежаща свободна площ от 30.82 кв.м., находящо се 
в сградата на „Медицински център I – Септември” ЕООД. 

8. Наемане на площи от подпокривното пространство – част от сграда общинска 
собственост „Дом на лозаря” в центъра на с. Виноградец, и безвъзмездно 
право за разполагане и изграждане на приемно – предавателна станция 
(ППС) за глас и/или данни PD2405 Виноградец –част от националната мрежа 
на „БТК”ЕАД за безжична комуникация.  

9. Утвърждаване на приотетен проект по Процедура за подбор на проектни 
предложения с няколко крайни срока на кандидатстване № BG06RDNP001-
19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград– Мярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура“. 

10. Утвърждаване на приотетен проект по Процедура за подбор на проектни 
предложения с няколко крайни срока на кандидатстване № BG06RDNP001-
19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград– Мярка 7.2 „Инвестиции в 



създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура“. 

11. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Септември и 
утвърждаване на приотетен проект по Процедура за подбор на проектни 
предложения с няколко крайни срока на кандидатстване № BG06RDNP001-
19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград– Мярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура“ 

12. Утвърждаване на приотетен проект по Процедура за подбор на проектни 
предложения № BG06RDNP001-19.127 МИГ Белово, Септември, Велинград – 
Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 
туристическа инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от 
стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, 
Септември, Велинград. 

13. Поемане на краткосрочен дълг, с  цел реализацията на проект “Комбинирана 
процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и 
на  инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общините 
Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик, и Септември” по 
Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-
2020 г.“ 

14. Поемане на краткосрочен дълг, с  цел реализацията на проект: -"Ремонт, 
реконструкция и пристрояване на сградата на Народно читалище „Будители-
2004”". 

15. Поемане на краткосрочен дълг, с  цел реализацията на проект: -"Изграждане 
на ново строителство в рамките на контура на съществуваща сглобяема 
сграда на Народно читалище „Пробуда -1935”". 

16. Поемане на краткосрочен дълг, с  цел реализацията на проект: "Основен 
ремонт на сградата на Народно читалище „Отец Паисий-1910”". 

17. Сключване на Споразумение за партньорство с читалища, във връзка с 
разплащане на суми на изпълнители за извършени ремонтни дейности за 
проекти със сключени договори 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 – 2020 г. 

18. Издаване на запис на заповед от община Септември в полза на ДФ 
„Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 13/07/2/0/00039 
от 13.09.2017 г. 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 – 2020 г. за Проект "Изграждане на ново строителство в рамките на 
контура на съществуваща сглобяема сграда на Народно читалище „Пробуда-
1935”", сключен между Народно читалище „Пробуда-1935” и ДФ „Земеделие”. 

19. Издаване на запис на заповед от община Септември в полза на ДФ 
„Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 13/07/2/0/00033 
от 26.09.2017 г. 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 – 2020 г. за Проект "Oсновен ремонт на сградата на  Народно читалище 
„Отец Паисий-1910”", сключен между Народно читалище Народно читалище 
„Отец Паисий-1910” и ДФ „Земеделие”. 



20. Издаване на запис на заповед от община Септември в полза на ДФ 
„Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 13/07/2/0/00041 
от 26.09.2017 г. 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 – 2020 г. за Проект "Ремонт, реконструкция и пристрояване на сградата 
на Народно читалище „Будители-2004”", сключен между Народно читалище 
„Будители-2004” и ДФ „Земеделие”. 

21. Продажба на урегулиран поземлен имот VII –общ. в кв. 74 по плана на с. 
Варвара, с площ от 400 кв.м. 

22. Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение  №1043 от 31.08.2018г. 
за одобряване на ОУП на територията на община Септември. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Забележка: Изпращаме Ви  всички материали, които ще се разглеждат на 
предстоящата сесия 
 
Председател: /п/ Кузо Божинов 
 


