
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№369 

Взето с Протокол №14 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 28.06.2016г. 

Относно: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на спортна 
зала”Локомотив” гр.Септември за срок от 10 /десет/ години. 

В Общинска администрация е постъпило писмо с вх.№4000-8/05.02.2016г. с 
приложена молба от спортен клуб по Тенис на маса”Локомотив” гр.Септември 
за предоставяне безвъзмездно право на ползване на спортна зала за срок от 
10/десет/ години, находяща се в УПИ ХІІ-За спортен комплекс, кв.107 по плана 
на гр.Септември с площ от 967 кв.м с построената в имота едноетажна масивна 
сграда със застроена площ от 424 кв.м , актуван с АЧОС №2379/25.05.2016г. 
Имотът не се ползва към настоящия момент. 

Общински съвет гр.Септември, след като се запозна с предложението на Кмета 
на община Септември и след станалите разисквания на основание чл.21, ал.1, 
т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.2, ал.3, ал.4 и ал.6 от Закона за общинска собственост 
и чл.40 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинското  имущество  в община Септември, 

Р Е Ш И: 

1. Да се учреди безвъзмездно право на ползване на спортен клуб по тенис 
на маса”Локомотив” гр.Септември за срок от 10/десет/ години на УПИ ХІІ-
За спортен комплекс в кв.107 по плана на гр.Септември с площ от 967 
кв.м с построената в имота едноетажна масивна сграда със застроена 
площ от 424 кв.м. 

2. Възлага на Кмета на община Септември да предприеме действия във 
връзка с обособяването на помещение и създаване на необходими 
условия за практикуване на любителски тенис, преди подписване на 
договор за безвъзмездно право на ползване със спортен клуб по Тенис 
на маса”Локомотив” гр.Септември. 

3. Възлага изпълнението на настоящото решение на Кмета на община 
Септември. 
 

Общ брой на общинските съветници:                 21   
Присъствали:                    18   
Гласували:                     18 
“ЗА”                     18  
“ПРОТИВ”                       0 
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”                                              0 
 
    
ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 
Председател на ОбС-Септември 


