
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№684 

Взето с Протокол №29 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 28.03.2017г. 

 

Относно: Обявяване на ПИ 000053 в землището на с.Славовица с построените 
в имота две сгради, за имот Публична общинска собственост. 

- Безвъзмездно предоставяне за управление и ползване по 
предназначение на фондация „НЕТ”, спечелила конкурса за възлагане 
и управление на социална услуга ”Дом за възрастни хора с умствена 
изостаналост” с.Славовица върху ПИ 000053 в землището на 
с.Славовица с построените в имота две сгради. 
 

 

ПИ 000053 в землището на с.Славовица с построените в имота две 

сгради, е актуван с Акт за частна общинска собственост №10/20.01.2002г. 

Имотът е с начин на трайно ползване  - обществен терен, предназначен е за 

задоволяване на обществени потребности /Дом за възрастни хора – с умствена 

изостаналост/, съгласно чл.3, ал.2, т.3 е недопустимо да бъде имот Частна 

общинска собственост. 

Ето защо е необходимо преминаването му от частна общинска 

собственост в публична общинска собственост. 

           Със Заповед №098/24.01.2017г. на кмета на община Септември за 
спечелил конкурса за възлагане управлението на социална услуга „ Дом за 
възрастни хора с умствена изостаналост” – с. Славовица, община Септември, 
област Пазарджик е определена фондация „НЕТ”, със седалище гр.Пазарджик, 
ул. „Райко Алексиев” №19, ет.3, ап.32, представлявана от председателя на 
Управителния съвет – Марияна Георгиева Брънзалова.  

       През 2005 год. домът в с. Горно Вършило бива пребазиран в с. Славовица, 
а от 2013г. функционира като второстепенен разпоредител към община 
Септември. Услугата е разположена в имот, общинска собственост в с. 
Славовица, ул.”Втора"№ 17, община Септември.  

Общински съвет – Септември, обсъди предложението на Кмета на 

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

чл.6, ал.2 във връзка с чл.3, ал.2, т.3 и чл.12 от Закона за общинската 

собственост. 

 

  

Р Е Ш И: 



  
1. Определя  Имот №000053  находящ се в местността „Славовица” в 

землището на с. Славовица, с площ от  2.740 дка. Начин на трайно ползване - 
обществен терен, ведно с построените в имота: Двуетажна масивна сграда със 
застроена площ от 504 кв.м. и Едноетажна масивна сграда със застроена площ 
от 18 кв.м.,  за имот Публична общинска собственост. 

                               2. Предоставя за Безвъзмездно, управление и ползване по 
предназначение на фондация „НЕТ” спечелили конкурса за възлагане 
управлението на социална услуга „ Дом за възрастни хора с умствена 
изостаналост” – с. Славовица върху ПИ 000053 в землището на с.Славовица с 
построените в имота две сгради и  Дълготрайни активи. 
Инвентаризационен  опис към 10 март 2017г.  

№ по 

ред  

Сметки Наименование на сметката Брой  сума 

1 2010 Прилежащи към сгради и 

съоръжения земи 

1 4 581,30 

2 2101 Програмни  продукти и лицензи 

към прогр.продукти 

2 980,40 

3 2031 Административни сгради - 

Двуетажна масивна сграда 

2 265 303,83 

3.1 2031 Двуетажна масивна сграда 1 264942,73 

3.2 2031 Пристройка към сграда 1 361,10 

4 2041 Компютри и хардуерно 

оборудване  

4 669,60 

5 2059 Транспортни средства - , в т.ч. 3 14 850 

5.1 2059 Лек автомобил форд  1 6000 

5.2  Автобус рено мастер  1  5000 

5.3 2059 Товарен автомобилен опел 

зафира 

1 3850 

6 2060 Стопански инвентар, в т.ч. 20 23 990,70 

6.1 2060 Фризер крон 1 1503 

6.2 2060 Хладилник Снайг 1 1000 

6.3 2060 Хладилник Снайг 1 1000 

6.4 2060 Печка пекарна Марая 1 3200 

6.5 2060 Фритюрник Марая 1 1800 



6.6 2060 Подгряващ шкаф Марая 1 2300 

6.7 2060 Сушилня електролукс 1 3000 

6.8 2060 Фризер Брант 1 671 

6.9 2060 Кожени дивани  к-т 1 773 

6.10 2060 Съдомиялна Аристон 1 902 

6.11 2060 Хладилник Крон 1 600 

6.12 2060 Хладилник – фризер Електролукс  1 600 

6.13 2060 Пералня Аристон 1 500 

6.14 2060 Секция и холна маса к-кт 1 673 

6.15 2060 диван 1 500 

6.16 2060 Автом.проф.пералня електролукс 1 950 

6.17 2060 Автомат.проф.пералня 1 950 

6.18 2060 Пералня професионална  1 950 

6.19 2060 Косачка Хусварна 1 518,70 

6.20 2060 Сушилня Нортек 1 1600 

3.Общински съвет – гр. Септември  дава съгласие за допускане на 
предварително изпълнение на настоящото предложение, съгласно 
нормативната уредба на чл.60, ал.1 от АПК, което се налага с оглед защитата 
на особено важни обществени интереси и потребности от значение за 
населението, поради  което влизане в сила на решението по стандартния ред 
ще доведе до забавяне в процедурата. 
          4.Възлага на Кмета на Община Септември да организира изпълнение на 
решението. 
 

Общ брой общински съветници:                        21 

Присъствали:                                                       15 

Гласували:                                                            15 

 „ЗА”                                                                       15 

„Против”:                                                                 0   

„Въздържали се”                                                    0  

 

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 
Председател на ОбС-Септември 
 


