
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№107 

 
 

Взето с Протокол №7 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, проведено 
на 27.02.2020г. 

 
Относно: Безвъзмездно прехвърляне в собственост на община Септември на имот-
частна държавна собственост, представляващ УПИ"Опитно лозе на ВССИ-София" в 
кв.69/част от поземлен имот пл.№999, за която част регулацията е  приложена/ с площ 
от 71900 кв.м по плана на гр.Септември, ведно с построените в него сгради. 
 
Общински съвет-Септември, след като се запозна с предложението на Кмета на 
Общината и след станалите разисквания на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.54, 
ал.1 и ал.2, във връзка с чл.15, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл.34, ал.1 
от Закона за общинската собственост, 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Общински съвет дава съгласие да бъдат предприети действия за безвъзмездно 
прехвърляне на собствеността върху имот-частна държавна собственост, 
представляващ УПИ"Опитно лозе на ВССИ-София" в кв.69/част от поземлен 
имот пл.№999, за която част регулацията е  приложена/ с площ от 71900 кв.м по 
плана на гр.Септември, ведно с построените в него сгради: 
- Двуетажна масивна жилищна сграда със ЗП - 271 кв.м. 
- Двуетажна масивна административна делова сграда със ЗП – 140 кв.м. 
- Едноетажна масивна сграда за водоснабдяване и канализация със ЗП-8 кв.м.  
- Едноетажна масивна сграда за енергопроизводство със ЗП-140 кв.м. 
- Едноетажна паянтова сграда на допълващо застрояване със ЗП-131 кв.м. 
- Едноетажна масивна селскостопанска сграда със ЗП-121 кв.м. 
- Едноетажна масивна селскостопанска сграда със ЗП-179 кв.м. 
- Едноетажна масивна селскостопанска сграда със ЗП-143 кв.м. 

в полза на община Септември за изпълнение на дейности, свързани с публичната 
функция на Общината и за трайно задоволяване на обществени потребности от местно 
значение, свързани с изграждане на зона за отдих, детски комплекс и зона за рекреация. 

2. Общински съвет възлага на кмета на Общината да предприеме действия по 
настоящото решение. 

 
 
 

 
Общ брой общински съветници          21 
Присъствали:                                             20 
Гласували: 20 
"За": 17 
"Против": 0 
"Въздържали се": 3 
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