
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 601 
 

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

 
Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на 
сдружение с обществено полезна дейност „Загоровче – град Септември” 
 

Община Септември е собственик на едноетажна масивна сграда със застроена 
площ от 130 кв.м. (бивш клуб на железничаря), съгласно договор за покупко - продажба 
на недвижим имот от 20.12.2013г., вписан в Агенцията по вписванията гр.Пазарджик 
Дв.вх.р..№11467, том 42, №25/20.12.2013г., построена в урегулиран поземлен имот 
ХХХІ– за търговия и услуги в кв.117 по плана на гр.Септември частна - общинска 
собственост, актуван с акт №69/20.03.2002г. 

 В общинска администрация Септември постъпило Заявление вх.№63 00-
2/09.01.2014г. от Йордан Зеленгоров, управител на сдружение с обществено полезна 
дейност „Загоровче – град Септември”, който желае да се учреди за нуждите на 
сдружението безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на сграда, бивш 
клуб на железничаря, находяща се в УПИ ХХХІ – за търговия и услуги в кв.117 по 
плана на гр.Септември. 

Общински съвет гр.Септември, след като обсъди предложението на Кмета на 
Общината Петър Атанасов Бошев, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.4 
от Закона за общинска собственост и чл.40 от НРПУРОИОС и  след станалите 
разисквания, 
 

Р Е Ш И: 
1. Учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на едноетажна 

масивна сграда със застроена площ от 130 кв.м. (бивш клуб на железничаря),  
находяща се в УПИ ХХХІ – за търговия и услуги в кв.117 по плана на гр.Септември, на 
сдружение с обществено полезна дейност „Загоровче – град Септември”. 
           2.Сдружението с обществено полезна дейност „Загоровче – град Септември”, да 
заплаща всички данъци, такси и консумативи за ползвания имот. 
 3. Възлага на Кмета на Община Септември да организира изпълнението на 
решението. При сключване да договора с ФТА”Загоровче” да се договорят 
ангажиментите по отношение на участията в мероприятия на територията на община 
Септември. 
 
 
Общ брой на общинските съветници:     21  
Присъствали:                                                     16  
Гласували:            16 
“ЗА”         16 
“ПРОТИВ”           0 
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”        0 
 
АНТОН ВЛАХОВ 
Председател на ОбС-Септември 
 


