
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  Г Р.  С Е П Т Е М В Р И 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 389 
 
 Взето с протокол № 16 от редовно заседание на Общински съвет – гр. 
Септември, проведено на 30.10.2020 год. 
 
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на нов стълб за ел. захранващ 
кабел в ПИ 11154.40.649 в землището на с. Виноградец, община Септември. 
 

Със Заповед на заместник – министъра на Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството е одобрен Подробен устройствен план за обект: „Преносен 
газопровод до Панагюрище и Пирдоп” на територията на област Пазарджик. 

 
В тази връзка е необходимо да се  учреди право на строеж на нов стълб, за 

ел.захранващ кабел в землището на с.Виноградец, община Септември в ПИ 11154.40.649 
с НТП овраг, промойна. 

 
 Имотът не е включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост в община Септември през 2020г. На основание чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост Програмата може да бъде актуализирана през 
годината и изхождайки от това предлагам в Раздел ІІІ. “Описание на имотите, които 
общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за 
учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия” в таблица  на 
т.2. Свободни урегулирани поземлени имоти общинска собственост с възможност за 
управление и разпореждане през 2020г. да се добави: ПИ 11154.40.649 с НТП овраг, 
промойна с площ 1562 кв.м.  

 
Общински съвет – Септември, обсъди предложението на Зам. Кмета на Общината 

и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9,                                                                                   
чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинска собственост и чл.38 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в Община 
Септември и във връзка с чл.62, ал.2 от Закона за енергетиката 

 
Р Е Ш И: 

  
1.Да се актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост в община Септември през 2020г., като в Раздел ІІІ. “Описание на 
имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за 
продажба, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия” 
в таблица  на т.2. Свободни урегулирани поземлени имоти общинска собственост с 
възможност за управление и разпореждане през 2020г. като се добави: ПИ № 
11154.40.649 с НТП овраг, промойна  в землището на с.Виноградец, община Септември. 

             2. Да се учреди възмездно право на строеж за нов стълб за захранващ кабел в ПИ 
№ 11154.40.649 в полза на „Булгартрансгаз” ЕАД 

           3. Определя  начална тръжна цена за учредяване право на строеж по т.1 в размер 
на  200 лв. (двеста лева) без ДДС                                                                                             



           4.Възлага на Зам. Кмета на Община Септември да организира изпълнение на 
решението. 
 

 

Общ брой на общинските съветници: 21 

Присъствали: 20 
Гласували: 20  
“ЗА”: 19 
“ПРОТИВ”: 0 
“ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”: 1 

 
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


