
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№294 

Взето с Протокол №9 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 26.04.2016г. 

Относно: Обявяване от публична в частна общинска собственост на УПИ ХХХІІІ-За 
обществено обслужване в кв.107 по ПРЗ на гр.Септември 

 

Във връзка със заповед № 02 от 26.01.2016г. на Кмета на община 

Септември е изготвен подробен устройствен план за регулация и застрояване 

/ПУП - ПРЗ/ , с който УПИ ХІІ – за спортен комплекс, търговия и услуги, в кв.107 

се разделя на четири УПИ-та и една пешеходна зона.  

Към настоящият момент имота е загубил характера и предназначението 

си на имот публична общинска собственост поради което и правя настоящето 

предложение за промяна характера но имота от публична в частна общинска 

собственост. 

 Със Заповед № 17 от 08.04.2016г. е одобрен  ПУП – ПРЗ с който УПИ ХІІ 

– за спортен комплекс, търговия и услуги  в кв.107 по плана на гр.Септември, е 

разделен на: УПИ ХІІ – за спортен комплекс; УПИ ХХХІ- за обществено 

обслужване; УПИ ХХХІІ- за търг. и услуги; УПИ ХХХІІІ- За обществено 

обслужване;  

   Общинският съвет, 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.6, ал.1 от ЗОС  и чл.2, ал.4 от НРПУРОИОС 

Р Е Ш И: 

 1. Да се обяви от публична в частна общинска собственост, урегулиран 

поземлен имот УПИ ХХХІІІ-За обществено обслужване в кв.107 по плана на 

гр.Септември с площ 202 м2. с намиращата се  в него едноетажна сглобяема 

сграда с РЗП-83 м2., от които 53 м2. се ползва за „Кафе аперитив” и 30 м2.- 

помещение за клуб на СДС 

 2. Възлага на Кмета на община Септември изпълнението на настоящето 

решение. 

Общ брой на общинските  съветници:        21    

Присъствали:                      16 

Гласували:             16 

“ЗА”                       16 

“ПРОТИВ”              0     

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”                                             0  

 

 ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 

Председател на ОбС-Септември                                            


