
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№749 

 

Взето с Протокол №33 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 30.05.2017г. 

 

Относно: Даване на съгласие от Министерството на земеделието и храните, за 

проектиране и изграждане на спортни площадки в двора на ПГ по МЗС гр. 

Септември, находящ се в УПИ І-техникум кв. 91 по плана на гр. Септември. 

 

В Министерски съвет е открита процедура по прехвърлянето на 

недвижимото имущество на ПГ по МЗС гр. Септември или по-точно деактуване 

от държавна собственост в общинска собственост. Процедурата е бавна и 

изисква време, поради тази причина искаме съгласието от МЗХ, Община 

Септември да започне проектиране и изграждане на спортни площадки в двора 

на ПГ по МЗС гр. Септември, находящ се в УПИ І-техникум кв. 91 по плана на 

гр. Септември. 

Общински съвет – Септември, обсъди предложението на Кмета на 

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

 

                                                        Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие Кмета на Община Септември да поиска разрешение от 

МЗХ за проектиране и изграждане на спортни площадки в двора на ПГ по МЗС 

гр. Септември, находящ се в УПИ І-техникум кв. 91 по плана на гр. Септември. 

2. Да се прехвърли проектирането на : 

- Футболно игрище и комбинирани спортни площадки за волейбол и 

баскетбол от УПИ І-спортна площадка в кв. 54 по плана на гр. Септември в УПИ 

І-техникум кв. 91 по плана на гр. Септември;  

- Комбинирани спортни площадки за Тенис на маса и фитнес на открито в 

озеленяване между кв.43, кв. 44,кв.45, кв.49 и кв.50 по плана на гр.Септември в 

УПИ І-техникум кв. 91 по плана на гр. Септември;  



- Комбинирана спортна площадка за Тенис корт в УПИ І-училище в кв.116 

по плана на гр. Септември в УПИ І-техникум кв. 91 по плана на гр. Септември;  

3. Да се проектира и изгради оградата (ремонтира) на УПИ І-техникум кв. 

91 по плана на гр. Септември  

4. Осветлението на спортните площадки в двора на ПГ по МЗС гр. 

Септември в УПИ І-техникум кв. 91 по плана на гр. Септември да се включи към 

уличното осветление на гр. Септември. 

5. След получаването на съгласие от МЗХ, Община Септември да 

осигури необходимото финансиране за изграждане на обектите в УПИ І-

техникум кв. 91 по плана на гр. Септември. 

6. Поддръжката на площадките и съоръженията в УПИ І-училище в кв.116 

по плана на гр. Септември в УПИ І-техникум кв. 91 по плана на гр. Септември 

да е за сметка на Община Септември. 

7. Възлага на Кмета на Общината да организира изпълнение на 

решението. 

 

 

 

 

Общ брой на общинските  съветници:        21    

Присъствали:                      19 

Гласували:             19  

“ЗА” :                       19 

“ПРОТИВ”:                0    

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:                                              0     

 

          

               

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 

Председател на ОбС-Септември   

 


