
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ   
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№584 

Взето с Протокол №24 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 20.01.2017г. 

Относно: Извършване на допълнителни действия по отчуждаване на имоти, 
собственост на община Септември и тяхното безвъзмездно прехвърляне в 
полза на държавата за нуждите на обект: Модернизация на железопътна 
отсечка Септември-Пловдив-част от Транс-европейската железопътна мрежа”, 
Позиция 1: Модернизация на железопътна отсечка Септември-Пазарджик, 
Пътен надлез при спирка Ковачево. 
 

           Във връзка с Решение №570 взето с протокол №23 от редовно 

заседание на Общински съвет гр.Септември проведено на 19.12.2016г. е 

необходимо да се извършат още правни действия относно: Отчуждаване на 

имоти собственост на Община Септември и тяхното безвъзмездно прехвърляне 

в полза на държавата за нуждите на обект „Модернизация на железопътна 

отсечка Септември – Пловдив – част от Транс – европейската железопътна 

мрежа”, Позиция 1: Модернизация на железопътна отсечка Септември – 

Пазарджик, Пътен надлез при спирка Ковачево”.  

 Общинският съвет, след като се запозна с предложението на Кмета на 

Общината, след станалите разисквания във връзка с гореизложеното и на 

основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1, чл.8, ал.1, чл.34, ал.4 от ЗОС, 

чл.43, ал.1 от ЗДС и  чл. 60, ал. 1 от АПК, 

 

Р Е Ш И: 

    
            1. Отменя т. ІІ от Решение №570 взето с протокол №23 от редовно 
заседание на Общински съвет гр.Септември проведено на 19.12.2016г. 
            2. Дава съгласие за промяна на предназначението обособените нови 
имоти от публична в частна общинска собственост. 
            3. Дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне /отчуждаване/, чрез 
дарение на следните имоти: 

3.1. Имот №021244, с НТП- полски път – публична общинска собственост, 
местността „Нова мера”, землището на с.Ковачево, с площ  от 0,228 дка.; 
3.2. Имот №021247, с НТП - напоителен канал – публична общинска 
собственост, местността „Нова мера”, землището на с.Ковачево, с площ 
0,004 дка.; 
3.3. Имот №021250, с НТП- напоителен канал – публична общинска 
собственост, местността „Нова мера”, землището на с.Ковачево с площ 
0,500 дка.;  



3.4. Имот №021253, с НТП- напоителен канал – публична общинска 
собственост, местността „Нова мера”, землището на с.Ковачево, с площ 
0,002 дка.  
3.5. Имот №004163, с НТП - полски път – публична общинска 
собственост, местността „Мерите”, землището на с.Лозен, с площ 0,124 
дка.; 
3.6. Имот №004166, с НТП-полски път – публична общинска собственост, 
местността „Мерите”, землището на с.Лозен, с площ от 0,314 дка.; 
3.7. Имот №004167, с НТП – път IV кл.– публична общинска собственост, 
местността „Мерите”, землището на с.Лозен, с площ от 1,516 дка.; 
3.8. Имот №021252, с НТП- напоителен канал – публична общинска 
собственост, местността „Нова мера”, землището на с.Ковачево с площ 
0,004 дка.; 
3.9. Имот №021249, с НТП- напоителен канал – публична общинска 
собственост, местността „Нова мера”, землището на с.Ковачево с площ 
0,038 дка.; 
 
4. Упълномощава Кмета на община Септември да сключи договор за 

безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху описаните в т.3 
имоти. 
            5. Общински съвет – гр. Септември допуска предварително изпълнение 
на настоящото решение на основание чл. 60, ал. 1 от АПК с оглед защитата на 
особено важни обществени интереси и изключително кратките срокове за 
изпълнение на обект „Модернизация на железопътна отсечка Септември – 
Пловдив – част от Транс – европейската железопътна мрежа”, Позиция 1: 
Модернизация на железопътна отсечка Септември – Пазарджик, Пътен надлез 
при спирка Ковачево”  
            6. Възлага на Кмета на община Септември да извърши необходимите 
действия по изпълнение на решението. 
 

 

 

Общ брой на общинските съветници:                 21   
Присъствали:                     16   
Гласували:                      16 
“ЗА”                      16 
“ПРОТИВ”                        0  
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”                     0 
 

 

 

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 
Председател на ОбС-Септември 
 


