
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1249 

Взето с Протокол № 62 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 24.04.2019г. 

 

Относно: Искане за предоставяне безвъзмездно в собственост на Община 

Септември на имот държавна собственост, представляващ пътна отсечка от 

Републикански път ІІІ-3704 (от км.21+100 на разклона за гр. Септември - PAZ 1206 

до км. 33+000 на разклона за с. Д. Вършило - PAZ 1205 ) на основание чл.54 от 

ЗДС. 

Във връзка със започнала процедура по чл.54 от ЗДС за предоставяне на имот-

държавна собственост безвъзмездно в собственост на Община Септември е 

необходимо Общински съвет гр. Септември да вземе решение за депозиране на 

искане чрез Областен управител до Министъра на МРРБ за решение за 

безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Септември на отсечка от 

Републикански път ІІІ-3704 (от км.21+100 на разклона за гр. Септември - PAZ 1206 

до км. 33+000 на разклона за с. Д. Вършило - PAZ 1205 ). 

 

Мотиви: 

Републикански път ІІІ-3704, започва от Пазарджик, преминава през с. 

Бошуля по улица №1, град Ветрен по улица №50, на км.35+500 преминава в 

Софийска област и на км.36+700 се включва в магистрала „Тракия”. На км.21+100 

прави връзка за гр. Септември с общински път PAZ 1206, а на км.33+000 връзка 

със с. Д. Вършило с общински път PAZ 1205.  

Отсечката, която Община Септември иска от АПИ да се включи в 

общинската пътна мрежа е с обща дължина 11,900 км. Започва от общински път 

PAZ 1206, преминава през гр. Ветрен, по край язовир Ветрен в м. „Джелепина”, 

през м. „Паланката” и достига общински път PAZ 1205. Частта, която започва от 

края на регулацията на гр. Ветрен до язовир Ветрен е с асфалтова настилка в 

изключително лошо състояние и не подържана повече от тридесет години. 

Останалото трасе е без изградена трайна настилка. Този път е от изключително 



важно значение, както за връзка между два общински пътя PAZ 1206 и PAZ 1205, 

така и за по-удобна връзка на жителите на гр. Ветрен с магистрала „Тракия” .  

 

Общински съвет – Септември, обсъди предложението на За Кмета на Общината 

Лилия Йорданова Етова, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.54, ал.1 и 

ал.2, във връзка с чл.6, ал.1 от ЗДС, чл.8, ал.1 и чл.34, ал.1 от ЗОС  

 

Р Е Ш И: 

  
1. Общински Съвет гр. Септември дава своето съгласие, да се отправи 

искане, чрез Областен управител гр. Пазарджик до Министъра на МРРБ за 

решение за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Септември на 

отсечка от Републикански път ІІІ-3704 (от км.21+100 на разклона за гр. Септември - 

PAZ 1206 до км. 33+000 на разклона за с. Д. Вършило - PAZ 1205 ). 

           2. Възлага на Кмета на Община Септември да организира изпълнение на 

решението. 

 

 

 

Общ брой общински съветници 21 
Присъствали 19 
Гласували 19 
"За" 19 
"Против" 0 
Въздържали се 0 

 
 
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


