
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

№1024 

Взето с Протокол № 53 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 
проведено на 26.07.2018г. 

 

Относно: Отчуждаване на имоти собственост на Община Септември и тяхното 

безвъзмездно прехвърляне в полза на държавата за нуждите на обект 

„Модернизация на железопътния участък Костенец - Септември,  в землището 

на гр.Септември, община Септември.  

                Във връзка с постъпило Писмо от Министъра на транспорта, 

информационните технологии и съобщения за отчуждаване на имоти публична 

общинска собственост на Община Септември и тяхното безвъзмездно 

прехвърляне след преобразуването им в частна общинска собственост в полза 

на държавата, които са необходими за изграждането на обект „Модернизация на 

железопътния участък Костенец – Септември”.  

                                                                                                                                                                                                                                                           

ѝ Общинският съвет, след като се запозна с предложението на Кмета на 

Общината, след станалите разисквания във връзка с гореизложеното и на 

основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС, чл. 34а, ал. 5 от ЗДС,  

 

Р Е Ш И: 

 

 І.Дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне, на исканите за отчуждаване 

имоти собственост на Община Септември, за нуждите на обект „Модернизация 

на железопътния участък Костенец – Септември”,  в землището на гр.Септември, 

след тяхното преобразуване в частна общинска собственост и промяна 

предназначението им както следва:   

1.Имот №000079, с НТП-”За селскостопански, горски ведомствен път” –    

публична общинска собственост, местността „Адата”, землището на гр. 

Септември, с площ 32.865дка., от които в обхвата на обекта попадат 1.820 дка – 

за общински път. 

2.Имот №000134, с НТП-”отводнителен канал” – публична общинска 

собственост, местността „Кадийца”, землището на гр. Септември, с площ 

39.207дка., от които в обхвата на обекта попадат общо 0,545 дка., /обслужващ 

път – 0.158дка, за общински път- 0.043 дка, за жп инфраструктура – 0.344 дка/. 



3.Имот №021014, с НТП - пасище – публична общинска собственост, местността 

„Кадийца”, землището на гр. Септември, с площ 9.318дка., от които в обхвата на 

обекта попадат  общо 0,385 дка /за общински път – 0.377дка, за общински път- 

0.002 дка, за стълб №62/3КЛ20 кV „Септември” – 0.006 дка/  

4.Имот №021075, с НТП - пасище – публична общинска собственост, местността 

„Кадийца”, землището на гр. Септември, с площ 12.307дка. от които в обхвата на 

обекта попадат 0.021 дка. за обслужващ път 

5.Имот №021089, с НТП- За селскостопански, горски ведомствен път – публична 

общинска собственост, местността „Кадийца”, землището на гр.Септември, с 

площ 13.320дка., от които в обхвата на обекта попадат общо  0,216 дка /за 

общински път – 0.152дка, за обслужващ  път- 0.064 дка./ 

6.Имот №021161, с НТП- За селскостопански, горски ведомствен път – публична 

общинска собственост, местността „Кадийца”, землището на гр.Септември, с 

площ 9.774дка., от които в обхвата на обекта попадат 2.988 дка., за обслужващ 

път. 

7.Имот №021171, с НТП – напоителен канал – публична общинска собственост, 

местността „Кадийца”, землището на гр.Септември, с площ 1.855дка., от които в 

обхвата на обекта попадат 0.240 дка. – за общински път. 

8.Имот №022049, с НТП – За селскостопански, горски ведомствен път – публична 

общинска собственост, местността „Ильова вада”, землището на гр.Септември, 

с площ 14.304дка., от които в обхвата на обекта попадат 9.445 дка – за жп 

инфраструктура. 

9.Имот №022340, с НТП – За селскостопански, горски ведомствен път – публична 

общинска собственост, местността „Ильова вада”, землището на гр.Септември, 

с площ 13.531дка., от които в обхвата на обекта попадат общо 7.648 дка/за 

обслужващ път – 6.037дка, за жп инфраструктура – 1.611дка/ 

10.Имот №023106, с НТП – напоителен канал – публична общинска собственост, 

местността „Ятъците”, землището на гр.Септември, с площ 1.014дка., от които в 

обхвата на обекта попадат общо 0.003 дка - за общински път. 

11.Имот №023123, с НТП – За селскостопански, горски ведомствен път – 

публична общинска собственост, местността „Ятъците”, землището на 

гр.Септември, с площ 2.858дка., от които в обхвата на обекта попадат 0.123 дка 

- за общински път. 

12.Имот №023182, с НТП – За селскостопански, горски ведомствен път – 

публична общинска собственост, местността „Ятъците”, землището на 

гр.Септември, с площ 9.811дка., от които в обхвата на обекта попадат общо 5.503 

дка. /за общински път – 1.170дка, за шахта за осигурит.инсталация- 0.003 дка, за 

ж.п.инфраструктура – 4.330 дка./; 



13.Имот №024307, с НТП – За селскостопански, горски ведомствен път – 

публична общинска собственост, местността „Ирините”, землището на 

гр.Септември, с площ 6.123дка. от които в обхвата на обекта попадат 0.027 дка- 

за общински път. 

14.Имот №024486, с НТП – напоителен канал– публична общинска собственост, 

местността „Ирините”, землището на гр.Септември, с площ 7.634дка. от които в 

обхвата на обекта попадат 7.634дка – за ж.п.инфраструктура. 

15.Имот №024502, с НТП – За селскостопански, горски ведомствен път – 

публична общинска собственост, местността „Ирините”, землището на 

гр.Септември, с площ 22.699дка. от които в обхвата на обекта попадат 

22.699дка.- за ж.п.инфраструктура. 

 II. Възлага на Кмета на Община Септември да организира изпълнение на 
настоящото решение. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Общ брой общински съветници:              21 
Присъствали:                                            18 
Гласували:                                                 17 
 „За”:                                                           17                             
„Против”:                                                      0  
„Въздържали се”:                                        0                   
 
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


