
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 911 
 Взето с Протокол №55  от заседание на Общински съвет гр. Септември, проведено на 
27.11.2014г. 

 
Относно: Промяна от публична в частна общинска собственост на имот-Стадион с 
площ 16,630кв.м. в с.Бошуля 
 

Общински съвет – Септември, след като обсъди предложението на Кмета на 
Общината, на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и чл.37, ал.3, ал.5, ал.6, 
т.1 и ал.7 от Закона за общинска собственост и чл.2, ал.4, ал.5 и ал.6, чл.13 и чл.35 от 
Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
на Община Септември и  след станалите разисквания, 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие за промяна от публична в частна общинска собственост на имот 
номер: 000276,  с площ 16.630 дка. в землището на с. Бошуля, ЕКАТТЕ 05949, общ. 
Септември,  местността „Долен Герен” начин на трайно ползване: лека атлетика и 
футбол. 

2. Учредява на Сдружение с обществено полезна дейност футболен клуб 
„Спартак” с. Бошуля безвъзмездно право на строеж за срок от 7 години за 
реализиране на проект: „Извършване на реконструкция, оборудване и обзавеждане  
на стадиона в с. Бошуля, община Септември” , върху недвижим имот номер: 000276,  
с площ 16.630 дка. в землището на с. Бошуля, ЕКАТТЕ 05949, общ. Септември,  
местността „Долен Герен” начин на трайно ползване: лека атлетика и футбол. 

3. След изтичане на 7 годишния срок община Септември придобива безвъзмездно 
правото на собственост върху изграденото от Сдружението. 

4.Възлага на Кмета възлага на кмета на община Септември да издаде заповед и да 
подпише договор за учредяване безвъзмездно право на строеж със  Сдружение с 
обществено полезна дейност футболен клуб „Спартак” с. Бошуля за срок от 7 
години и да предприеме необходимите действия по издаване на нов акт за частна 
общинска собственост и вписването му в Службата по вписванията.  

5. Дейностите  в проект: „Извършване на реконструкция, оборудване и обзавеждане  
на стадиона в с. Бошуля, община Септември”, отговарят на приоритетите на 
Общинския план за развитие на община Септември за периода 2014-2020 г. и са 
съгласувани със стратегията за местно развитие.   

 
Общ брой на общинските съветници:        21  
Присъствали:                                                         17 
Гласували:                17 
“ЗА”             14 
“ПРОТИВ”               1 
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”            2 
 
ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 
Председател на ОбС-Септември 
 


