
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№477 

 

Взето с Протокол №21 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 25.10.2016г. 

 

Относно: Обявяване на Поземлен имот №1869, за който е отреден урегулиран 
поземлен имот І - „ДИП ПОБЕДА” в кв.138, с площ от 42 810 кв.м. с неприложен 
дворищно регулационен план на гр.Септември, ведно с построените в имота 
двадесет и пет сгради за имот Публична общинска собственост. 
 

Поземлен имот №1869, за който е отреден  урегулиран поземлен имот І - 
„ДИП ПОБЕДА” в кв.138 е актуван с Акт за частна общинска собственост 
№2577/07.10.2016г. Имотът е предвиден за преобразуване в обект от 
обществен интерес – Индустриален парк, като за това е необходимо  
преминаването му от частна общинска собственост в публична общинска 
собственост. 

Общински съвет гр. Септември, след като обсъди предложението на Кмета на 

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

ЗМСМА, чл.6, ал.2 във връзка с чл.3, т.3 от Закона за общинската собственост, 

 

Р Е Ш И: 
 
  

      1. Определя Поземлен имот №1869 /хиляда осемстотин  шестдесет и 
девет/, за който е отреден  урегулиран поземлен имот І /едно/ - „ДИП 
ПОБЕДА” в кв.138 /сто тридесет и осем/ е с площ от 42 810кв.м. /четиридесет 
и две хиляди, осемстотин и десет квадратни метра/  с не приложен дворищно 
регулационен план,  ведно с построените  в имота двадесет и пет сгради, 
както следва:1.Едноетажна масивна сграда  със застроена площ от 5828кв.м. 
/пет хиляди осемстотин двадесет и осем кв.м./ 2.Навес със застроена площ от 
195 /сто деветдесет и пет/ кв.м. 3. Едноетажна масивна сграда - със застроена 
площ от 160 /сто и шестдесет/ кв.м. 4.Едноетажна масивна сграда със 
застроена площ от 378 /триста седемдесет и осем/ кв.м. 5.Едноетажна 
масивна сграда със застроена площ от 100 /сто/ кв.м.    6.Тоалетна със 
застроена площ от 10 /десет/ кв.м.7.Едноетажна масивна сграда със 
застроена площ от 53 /петдесет и три/ кв.м. 8.Едноетажна масивна сграда със 
застроена площ от 17 /седемнадесет/ кв.м. 9.Едноетажна масивна сграда със 
застроена площ от 34 /тридесет и четири/ кв.м.10.Навес със застроена площ 
от 150 /сто и петдесет/ кв.м. 11.Едноетажна масивна сграда със застроена 
площ от 90 /деветдесет/ кв.м. 12.Двуетажна масивна сграда със застроена 
площ от 180 /сто и осемдесет/ кв.м. 13.Четириетажна масивна сграда със 



застроена площ от 135 /сто тридесет и пет/ кв.м. 14.Едноетажна масивна 
сграда със застроена площ от 30 /тридесет/ кв.м.15.Трафопост със застроена 
площ от 55 /петдесет и пет/ кв.м. 16.Тоалетна със застроена площ от 42 
/четиридесет и два/ кв.м.17. Едноетажна масивна сграда със застроена площ 
от 19 /деветнадесет/ кв.м.18. Едноетажна масивна сграда със застроена площ 
от 100 /сто/ кв.м.19.Навес със застроена площ от 296 /двеста деветдесет и 
шест/ кв.м.20. Едноетажна масивна сграда със застроена площ от 4540 
/четири хиляди петстотин и четиридесет/ кв.м.21. Едноетажна масивна сграда 
със застроена площ от 2120 /две хиляди сто и двадесет/ кв.м. 22. Едноетажна 
масивна сграда със застроена площ от 378 /триста седемдесет и осем/ кв.м. 
23. Едноетажна масивна сграда със застроена площ от 410 /четиристотин и 
десет/ кв.м. 24. Едноетажна масивна сграда със застроена площ от 46 
/четиридесет и шест/ кв.м.25. Едноетажна масивна сграда със застроена площ 
от 12 /дванадесет/ кв.м. , за имот Публична общинска собственост. 

   2.  Задължава Кмета на Община Септември да изготви акт за публична 
общинска собственост 

1. Възлага на Кмета на Община Септември да организира изпълнение на 
решението. 

2. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение на 
основание чл.60, ал.1 от АПК, необходимо за защитата на особено важни 
обществени интереси. Във връзка с преобразуването на имота в 
Индустриален парк с цел развитие на община Септември, което се 
налага поради изключително тежкото финансово състояние на 
Общината, влизането в сила на решението по стандартния ред би 
довело до забавяне в процедурата и реализацията на нашето 
намерение.  

 
 

Общ брой на общинските  съветници:              21    
Присъствали:                            20 
Гласували:                   20  
“ЗА” :                             20 
“ПРОТИВ”:                     0 
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:                                                   0  
 

 

 

 

 

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 

Председател на ОбС-Септември                 

 


