
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 596 
 

Взето с Протокол №45 от извънредно заседание на Общински съвет гр. 
Септември, проведено на 05.03.2014г. 

 
Относно: Изразяване на предварително съгласие за възмездно право на 

прокарване и преминаване на трасе за захранване на ПИ №011509 в местност 
“АДАТА” в землището на гр. Септември.  

 
В общинска администрация Септември е постъпило Заявление вх. № 26-00-

106/24.01.2014г. от ”РЪЖАНКОВ” ЕООД, с. Карабунар, ул. „25” №16 представлявано от 
Иван Георгиев Ръжанков, действащ чрез пълномощник Наталия Иванова Тряскова, за 
предварително съгласие за възмездно право на прокарване и преминаване на трасе за 
захранване на ПИ №011509 в местност “АДАТА” в землището на гр. Септември.  
Площта на проектното трасе на електропровода в частта на ПИ №000190 с НТП-
местен път е 0,517дка., в ПИ №011373 с НТП-полски път е 1,030дка., в ПИ №011353 с 
НТП-отводнителен канал е 0,018 дка., в ПИ №011352 с НТП-полски път е 0,398дка. и в 
ПИ №011401 с НТП-пасище е 0,183 дка. Цялата дължина на трасето преминаващо 
през общински имоти е 1076 м. 

Общинският съвет, след като се запозна с предложението на Кмета на 
Общината, след станалите разисквания и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, 
чл.29 от ЗОЗЗ, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и чл.25, ал.5 във връзка с ал.3, т.1 и ал.4 от 
ЗСПЗЗ,  
                                                       Р Е Ш И: 

1.Изразява предварително съгласие за възмездно право на прокарване и право 
на преминаване на трасе в полза на „РЪЖАНКОВ” ЕООД, захранващ ПИ № 011509 в 
местност “АДАТА” в землището на гр. Септември, през общински имоти, както следва: 
ПИ №000190 с НТП-местен път с площ 0,517дка., ПИ №011373 с НТП-полски път с 
площ 1,030дка., ПИ №011353 с НТП-отводнителен канал с площ 0,018 дка., ПИ 
№011352 с НТП-полски път с площ  0,398дка. и ПИ №011401 с НТП-пасище с площ 
0,183 дка. с обща дължина на трасето от 1076м.  

2.Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от 
влизане в сила на настоящето решение. 

3.Възлага на Кмета на Община Септември да организира изпълнение на 
решението.  

 
 

Общ брой на общинските съветници:        21  
Присъствали:                                                         17  
Гласували:                17 
“ЗА”             17 
“ПРОТИВ”               0 
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”            0 
 
 
 
АНТОН ВЛАХОВ 
Председател на ОбС-Септември 
 


