
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№715 

 

Взето с Протокол №31 от заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 27.04.2017г. 

 

Относно: Възмездно право на преминаване и право на прокарване през 
общински имоти ПИ 021189 – напоителен канал, находящ се в землището на с. 
Ковачево и ПИ 004116 – ведомствен път, находящ се в землището на с. Лозен. 

Във връзка с изпълнение на проект „Пътен надлез при спирка „Ковачево” на км 
107 + 423.59 за землището на с.Ковачево и с.Лозен, общ. Септември, 
обл.Пазарджик” са изготвени експертни оценки от лицензиран оценител, избран 
от ДП „Национална Компания Железопътна Инфраструктура“, гр. София, за 
определяне на пазарната стойност на части от имоти, попадащи в сервитута на 
ВЛ 20кV „ПОБЕДА” и водопровод от НР „Лозен – Ковачево”, водопровод от ПС 
„Лозен - Ковачево”,  

- за землището на с. Ковачево: ПИ 021152 и ПИ 021189   
- за землището на с. Лозен: ПИ 004116, ПИ 004040, ПИ 004041 и ПИ 

004042 
Като имоти ПИ 021189 – напоителен канал, находящ се в землището на с. 

Ковачево и ПИ 004116 – ведомствен път, находящ се в землището на с. Лозен 

са публична общинска собственост. 

 

Общински съвет – Септември, обсъди предложението на Кмета на Общината 

Марин Василев Рачев, и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.192, ал. 3, 

във връзка с чл.193, ал.4 и чл.194, ал.4 от ЗУТ, 

                                                        Р Е Ш И: 

1. Учредява възмездно право на преминаване и право на прокарване през 
общински имот ПИ 021189, с площ 3,569 дка, начин на трайно ползване – 
напоителен канал, находящ се в землището на с. Ковачево, ЕКАТТЕ 37491, 
общ. Септември, обл. Пазарджик, местност "Нова мера”, собственост на 
Община Септември, общинска публична собственост. 
- Площ с ограничен режим на ползване, право на прокарване и право на 

преминаване във връзка с реконструкция на съществуващ водопровод е 
0,206 дка; 
 

- Площ с право на прокарване и право на преминаване за реконструкция и 
кабелиране на ВЛ 20кV „ПОБЕДА” е 0,078 дка. 

Определя цена  160,00 лв. (сто и шестдесет лева). 
 



2. Учредява възмездно право на преминаване и право на прокарване през 
общински имот ПИ 004116, с площ 2,475 дка, начин на трайно ползване – 
ведомствен път, находящ се в землището на с. Лозен, ЕКАТТЕ 44053, общ. 
Септември, обл. Пазарджик, местност "Мерите", собственост на Община 
Септември, общинска публична собственост. 
- Площ с ограничен режим на ползване, право на прокарване и право на 

преминаване във връзка с реконструкция на съществуващ водопровод е 
0,021 дка. 

- Определя цена 20,00 лв. (двадесет лева). 
 
3. Възлага на Кмета на Общината да организира изпълнение на решението. 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници:       21  

Присъствали:                                                       20 

Гласували:               20 

„За”:            20 

„Против”:             0 

„Въздържали се”:                                                    0  

 

 

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 

Председател на ОбС-Септември 

 


