
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№848 

Взето с Протокол №43 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 09.11.2017г. 

Относно: Освобождаване от заплащане на ТБО за календарната 2018г. на НК”ЖИ” 
ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ ПЛОВДИВ, ЕИК 1308232430514 на територията на община 
Септември 
.Общински съвет – Септември, след като се запозна с предложението на Кмета на 
Община Септември и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка  с чл.21, 
ал.2, от ЗМСМА, и чл.8, ал.6 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, във връзка 
с  чл.71 от ЗМДТ и след станалите разисквания, 
 

Р Е Ш И: 

1. Да не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване; поддържане 
чистотата на териториите за обществено ползване; обезвреждане на битовите 
отпадъци  и поддържане на депа за битови отпадъци и други съоръжения за 
обезвреждане на битови отпадъци на територията на Община Септември, за 
недвижимите имоти на НК”ЖИ” ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ ПЛОВДИВ, 
ЕИК1308232430514, представляващи поземлени имоти, разположени извън и в 
регулационните граници на населените места, както следва:  

Недвижимите имоти представляват земи, находящи се непосредствено по и в 

сервитута на железния път ПИ 66439.300.2 сп.Симеоновец; ПИ 66264.100.1 гара 

Септември; ПИ 10104.400.1 гара Варвара; ПИ 37491.100.1 сп.Ковачево; ПИ 37491.100.3 

сп.Ковачево; ПИ 44053.100.3 сп. Лозен; ПИ 44053.100.1 сп. Лозен; ПИ 44053.100.5 сп. 

Лозен;  ПИ 44053.101.1 сп.Лозен; ПИ 44053.100.4 сп.Ковачево; ПИ 66264.510.1 гара 

Септември;  ПИ 004150 з-ще с.Лозен; ПИ 021232 з-ще с.Ковачево; ПИ 021236 з-ще 

с.Ковачево; ПИ 021243 з-ще с.Ковачево;  ПИ 021233 з-ще с.Ковачево; ПИ 021242 з-ще 

с.Ковачево; ПИ 021238 з-ще с.Ковачево; ПИ 021240 з-ще с.Ковачево;  ПИ 004153 з-ще 

с.Лозен; ПИ 004151 з-ще с.Лозен; ПИ 004156 з-ще с.Лозен;  ПИ 004158 з-ще с.Лозен; 

ПИ 004161 з-ще с.Лозен, за календарната 2018г.                                                                

Съгласно приложение опис на имотите, подлежащи за освобождаване от такса битови 

отпадъци. 

2. Възлага изпълнението на настоящето решение на Кмета на Община 
Септември. 
 
 

Общ брой общински съветници:              21 
Присъствали:                                             11  
Гласували:                                                  11 
 „За”:                                                            11 
„Против”:                                                       0 
„Въздържали се”:                                         0    
                                    
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 


