
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№1222  

Взето с Протокол №61 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 26.03.2019г. 

 
Относно: Предоставяне на общински имоти за безвъзмездно вещно право на 
ползване по реда на ЗОС във връзка със Закона за подземните богатства. 
 

В Община Септември постъпиха искания с рег.индекс №2600-

361/12.03.2019 г. и №2600-361-1/13.03.2019 г. от „Промат строй” ЕООД, гр. 

Септември, представлявано от Ванюша Атанасова Петрова, за безвъзмездно 

вещно право на ползване върху общински поземлени имоти с идентификатори 

10820.32.274, 10820.32.317, 10820.32.242, 10820.32.234, 10820.32.232, 

10820.32.231, 10820.32.228, 10820.32.229, 10820.32.227, 10820.32.226 по КК на 

землището на гр. Ветрен, община Септември във връзка с Договор за проучване 

на строителни материали-подземни богатства по чл. 2,ал.1, т. 5 от Закона за 

подземните богатства, в площ „Старата кариера“, разположена в землището на 

гр. Ветрен, община Септември от 02.08.2018г., утвърден проект за търсене и 

проучване и Разрешение №475/08.01.2018 г. на Министерство на 

енергетиката.Искането се отнася за следните имоти: 

- поземлени имоти с идентификатори 10820.32.274, 10820.32.317, 
10820.32.242, 10820.32.234, 10820.32.232, 10820.32.231, 10820.32.228, 
10820.32.229, 10820.32.227, 10820.32.226 по КК на землището на гр. Ветрен, 
община Септември, в които ще се търсят и проучват строителни материали 
съгласно сключения договор. Точните координати на площта за търсене и 
проучване са: 

 
Координатен регистър на граничните точки, описващи площ „Старата 

кариера“ 
Координатна система 1970 г. 

 

№ X (m) Y (m) 

1. 4559120,6 8560851,2 

2. 4558978,5 8561017,8 

3. 4559068,2 8561132,8 

4. 4558918,1 8561419,7 

5. 4558779,1 8561455,8 

6. 4558612,9 8561600,3 

7. 4558436,6 8561708,4 



№ X (m) Y (m) 

8. 4558130,3 8561402,0 

9. 4558281,8 8561209,4 

10. 4558373,3 8561188,4 

11. 4558478,8 8561024,8 

12. 4558526,5 8561004,8 

13. 4558539,4 8560861,0 

14. 4558704,9 8560450,5 

 
Достъпа до територията на площ „Старата кариера“, разположена в землището 

на гр. Ветрен, община Септември, свързан с проучвателните дейности и 

последващата експлоатация може да се осъществи през следните имоти: ПИ 

10820.32.238 и ПИ 10820.32.222, област Пазарджик, община Септември, гр. 

Ветрен, м. ГОРНИ БАШАЛИ, вид собств. Общинска публична, вид територия 

Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път. 

 
Общински съвет-Септември, след като обсъди предложението на Зам. Кмета на 
община Септември, след станалите разисквания и на основание чл.7, ал. 2 и 
ал.3, чл.39 ал.3 и ал.4 от ЗОС, чл.75 от Закона за подземните богатства, чл. 21, 
ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 44, ал.1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинското имущество на Община Септември, 

 
Р Е Ш И: 

 
 

1. Общински съвет – гр. Септември дава съгласие за учредяване 
безвъзмездно вещно право на ползване на „Промат строй” ЕООД, гр. 
Септември върху общински поземлени имоти с идентификатори 
10820.32.274, 10820.32.317, 10820.32.242, 10820.32.234, 10820.32.232, 
10820.32.231, 10820.32.228, 10820.32.229, 10820.32.227, 10820.32.226 по 
КК на землището на гр. Ветрен, община Септември, обл. Пазарджик за 
срок до 17.09.2019 г., както и за последващо удължаване на срока на 
договора за безвъзмездно вещно право на ползване до крайния срок при 
сключване на договор за концесия за добив на строителни материали в 
площ „Старата кариера“ в землището на гр. Ветрен, общ. Септември. 
 

2. Общински съвет дава съгласие достъпа до територията на площ „Старата 

кариера“, разположена в землището на гр. Ветрен, община Септември, 

свързан с проучвателните дейности и последващата експлоатация да се 

осъществи през следните имоти: ПИ 10820.32.238 и ПИ 10820.32.222, 

област Пазарджик, община Септември, гр. Ветрен, м. ГОРНИ БАШАЛИ, 

вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За 

селскостопански, горски, ведомствен път. 

 



3. На основание писмо изх. №9300-223/13.03.2019 г. от Марин Рачев – Кмет 

на Община Септември, постъпила Декларация по чл. 35, ал.1, т.4 от 

ЗПКОНПИ и самоотвод от кмета на Община Септември Марин Рачев до 

Постоянна комисия по предотвратяване и установяване конфликт на 

интереси към Общински съвет, гр. Септември,  Общински съвет, гр. 

Септември възлага на Зам. кмета осъществяването на всички правни и 

фактически действия, необходими  за  правилното и законосъобразно 

изпълнение на взетото решение. 

 

 

 

Общ брой общински съветници:              21 
Присъствали:                                            19           
Гласували:                                                 19                                             
 „За”:                                                           15                                          
„Против”:                                                      2                                     
„Въздържали се”:                                        2                      
 
 
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


