
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 47 

 
Взето с Протокол №4 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 
проведено на 22.12.2015г. 
 

Относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на два общински 
апартамента, находящи се на ул.”Княз Борис І” №16, бл.ІІ, ет.1, ап.4 с площ 61.00 кв.м. 
и ул.”Еделвайс” №15, бл.І, ет.2, ап.4 с площ 82.17 кв.м., на Археологически Музей 
„Професор Мечислав Домарадски” гр.Септември 
 

В общинска администрация постъпи заявление с вх.№4500-16-1/30.11.2015 г. от 
Директора на Археологически Музей „Професор Мечислав Домарадски” гр.Септември 
с искане за ползване на два общински апартамента, находящи се на ул.”Княз Борис І” 
№16, бл.ІІ, ет.1, ап.4 с площ 61.00 кв.м. и ул.”Еделвайс” №15, бл.І, ет.2, ап.4 с площ 
82.17 кв.м.  

С Решение №755/25.07.1996 г. на Министерски съвет се дава разрешение за 
археологически проучвания на екип от Ливърпуския университет за изпълнение за 
изпълнение на съвместен научен проект между НАИМ и БАН и музеят в гр.Септември. 
В договора по този проект, Раздел ІV, т.1 Община Септември е длъжна да 
организира битовите условия за чуждите специалисти. 

Ето защо, във връзка с гореизложеното е необходимо двата общински 
апартамента да се предоставят за безвъзмездно управление на Археологически Музей 
„Професор Мечислав Домарадски” гр.Септември, с цел осигуряване пребиваването на 
чуждестранните археологически експедиции, работещи на Емпорион Пистирос. 

В предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.12, 
ал.3 от Закона за общинската собственост, 

Р Е Ш И: 

1. Предоставя за безвъзмездно управление два общински апартамента, 
находящи се на ул.”Княз Борис І” №16, бл.ІІ, ет.1, ап.4 с площ 61.00 кв.м. и 
ул.”Еделвайс” №15, бл.І, ет.2, ап.4 с площ 82.17 кв.м., на  Археологически Музей 
„Професор Мечислав Домарадски” гр.Септември, с цел осигуряване пребиваването на 
чуждестранните археологически експедиции, работещи на Емпорион Пистирос за срок 
от 1 (една) година. 

2. Всички данъци, такси и консумативи за ползването на общинските 
апартаменти да се заплащат от Археологически Музей „Професор Мечислав 
Домарадски” гр.Септември. 

3. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички необходими правни и 
фактически действия за изпълнение на т.1 и т.2. 

 
Общ брой на общинските съветници:   21   
Присъствали:       21  
Гласували:        21 
“ЗА”        21 
“ПРОТИВ”          0 
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”       0 
  
ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 
Председател на ОбС-Септември 
 


