
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№254 

Взето с Протокол №8 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 30.03.2016г. 

Относно: Оторизиране на Кмета на община Септември да започне процедура по чл.54 
от ЗДС за безвъзмездно придобиване на имоти-държавна собственост в собственост 
на община Септември/землище с.Варвара и с.Ветрен дол/ 
 

Общински съвет-Септември, след като се запозна с предложението на Кмета на 
Общината и след станалите разисквания на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във 
връзка с чл.54, ал.1 от Закона за държавната собственост, 
 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие да се депозира искане, чрез Областен управител на област 
Пазарджик до Министъра на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията и Министъра на регионалното развитие и благоустройството за 
решение за безвъзмездно прехвърляне в собственост на община Септември на 
следните имоти, представляващи железопътно трасе Пазарджик-Ветрен дол-
публична държавна собственост с приблизителна дължина около 15,5 км.: 

- Имот, заключен между улица с о.т.-51, 50, 49, 48, 31, 30 и УПИ”За озеленяване” 
по плана на с.Варвара. 

- Имот, заключен между улица с о.т.177, 170а, 170 по плана на с.Варвара и 
граница с КВС на с.Варвара 

- Имоти №000098 и №000096, находящи се в землището на с.Варвара. 
- Имот, заключен между улица с о.т.139, 138, 137, 136, 135, канал и УПИ с 

отреждане ”Озеленяване” по плана на с.Ветрен дол. 
- Имот, заключен между улица с о.т.102, 101, 60, 59, 58, 56, 57, 55, 54, 53, 52, 51, 

УПИ ХVІІ-Зеленина и улица с о.т.24а, 24, 23, 22, 21,20, 19, 18, 17, 16 по плана на 
с.Ветрен дол. 

- Имот №000416, находящ се в землището на с.Ветрен дол. 
 

2. Възлага на Кмета на община Септември да предприеме необходимите 
действия за безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху имотите. 

 
 
 

Общ брой на общинските  съветници:        21    

Присъствали:                      19 

Гласували:             19 

“ЗА”                       19 

“ПРОТИВ”               0   

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”                                              0 

 

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 

Председател на ОбС-Септември                                            


