
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ   
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№657 

Взето с Протокол №27 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 22.02.2017г. 

Относно: Искане за предоставяне на имот-държавна собственост на основание чл.54 

от ЗДС, безвъзмездно в собственост на община Септември 

        Общински съвет-Септември, след като се запозна с предложението на Кмета на 

Общината, след станалите разисквания и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, 

чл.54, ал.2 от Закона за държавната собственост, чл.8, ал.1 и чл.34, ал.1 от Закона за 

общинската собственост, 

Р Е Ш И: 

         І. Дава съгласие да се отправи искане чрез Областен управител на гр.Пазарджик 

до Министъра на здравеопазването за решение за безвъзмездно прехвърляне в 

собственост на Община Септември на: 

           1. Урегулиран поземлен  имот І (УПИ-І), кв.105, с площ от 13 100 (тринадесет 
хиляди и сто) кв.м. и начин на трайно ползване - „за нуждите на Дом за медико-
социални грижи за деца „Свети Стилиян” - гр.Ветрен; 
            2. Двуетажна масивна сграда – Заведение за социални грижи със застроена 
площ от 572 (петстотин седемдесет и два) кв.м.; 
            3. Едноетажна, масивна сграда – Склад ,със застроена площ от 36 (тридесет и 
шест ) кв.м.; 
            4. Едноетажна масивна сграда - за енергопроизводство, със застроена  от 30 
(тридесет) кв.м.; 
            5. Едноетажна, промишлена масивна сграда, със  застроена площ  17 
(седемнадесет ) кв.м.; 
            6. Едноетажна, промишлена  масивна сграда, със застроена площ от 32 
(тридесет и два) кв.м.; 
           7. Едноетажна, масивна, жилищна сграда, със застроена  площ  от 126 (сто 
двадесет и шест) кв.м.; 
           8. Едноетажна, масивна, селскостопанска сграда, със застроена площ от 59 
(петдесет и девет) кв.м.; 
           9. Едноетажна, масивна, селскостопанска сграда, със  застроена площ от 58 
(петдесет и осем) кв.м. 
       ІІ. Възлага на Кмета на Община Септември да предприеме необходимите 
действия за безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху имота. 
 

Общ брой на общинските  съветници:                     21     

Присъствали:                                   15 

Гласували:                         15 

“ЗА”                                    15 

“ПРОТИВ”                           0   

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”                                                         0  

 

 

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 

Председател на ОбС-Септември                                            


