
ОБЩинА  СЕПТЕМВРИ  
4490 Септември, ул. "Ал. Стамболийски" №  37А  
тел. 03561/7001, 0882/310 591, факс: 03561/7779, 

e-mai1: municipality@septemvri.org, http://www.septemvri.org  

ПОКАНА  

ЗА  ПУБЛИЧНО  ОБСЪЖДАНЕ  

НА  ПРОЕКТОБЮДЖЕТА  НА  ОБЩИНА  СЕПТЕМВРИ  ЗА  2022 г. 

УВАЖАЕМИ  ЖИТЕЛИ  НА  ОБЩИИА  СЕПТЕМВРИ, 

На  основание  чл.84, ал. 6 от  Закона  за  публичните  финанси  и  в  изпълнение  на  
Наредбата  за  условията  и  реда  за  съставяне  на  тригодишна  бюджетна  прогноза  за  
местните  дейности  за  съставяне, приемани, изпълнение  и  отчитане  Бюджета  на  Община  
Септември  отправяме  покана  към  местната  общност  за  обсъждане  на  Проекта  на  
Бюджета  на  Община  Септември  за  2022 г. Водени  от  убеждението, че  разработването  и  
приемането  на  общинския  бюджет  са  част  от  най- важните  решения  за  бъдещето, 
искаме  да  дадем  възможност  за  информираност  и  реално  участие  на  населението  при  
определяне  на  местните  потребности, приоритети  и  реда  за  осигуряването  им. 

Публичното  обсъждане  ще  се  проведе  на  24.03.2022 г. от  09.30 ч. в  нЧ  
„Отец  Паисий-1910" /обновеното  кино/, при  следния  дневен  ред: 

1. Запознаване  на  присъстващите  с  основните  показатели  на  Проекта  на  
Бюджета  на  община  Септември  за  2022 г.; 

2. Обсъждане  на  Проекта  на  Бюджета  на  община  Септември  за  2022 г. 

Материалите  по  Проекта  на  Бюджета  на  община  Септември  за  2022 г. са  
налични  в  кабинета  на  г-жа  Иванка  Сестримска  -началник  отдел  „ФСБ" и  главен  
счетоводител  /4 етаж/, общинска  администрация  на  адрес: ул. „Александър  
Стамболийски" 37А  и  са  публикувани  на  сайта  на  Община  Септември. 

Становища  и  предложения  по  Проекта  на  Бюджета  на  община  Септември  за  
2022 г.могат  да  се  предоставят  писмено  в  деловодството  на  общинска  администрация  
на  адрес: ул. „Александър  Стамболийски" 37А  в  работни  дни  от  08.30 до  17.30 часа  и  
на  интернет  адрес: municipality(йseptemvri.org, не  по-късно  от  17.30 часа  на  23.03.2022г. 
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