
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№895 

Взето с Протокол №44 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на  20.12.2017г. 

 

Относно: Обявяване на УПИ І-за машинно тракторно училище в кв.91 по плана 
на гр.Септември, ведно с построените в имота сгради и поземлен имот 
№000043, находящ се в землището на гр.Септември с площ от 21 802 кв.м, 
начин на трайно ползване /НТП/:  друга селскостопанска територия ведно с 
построените в имота сгради, за имоти Публична общинска собственост. 

С договор №Д-104/28.11.2017г. за безвъзмездно прехвърляне право на 

собственост върху недвижими имоти-частна общинска собственост на 

основание чл.54 от ЗДС, §10 от ПЗР на Закона за предучилищното и училищно 

образование, Решение №225/30.03.2016г. на ОбС-Септември и във връзка с 

Решение №625/20.10.2017г. на Министерски съвет, Областна администрация-

Пазарджик е прехвърлила безвъзмездно на община Септември имоти-частна 

държавна собственост/УПИ І-за машинно тракторно училище в кв.91 по плана 

на гр.Септември, ведно с построените в имота сгради и поземлен имот 

№000043, находящ се в землището на гр.септември, ведно с построените в 

имота сгради/. 

Това са имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществени 

потребности, съгласно чл.3, ал.2, т.3 от ЗОС е недопустимо да бъдат имоти 

Частна общинска собственост. 

Общински съвет-Септември, след като обсъди предложението на Кмета на 

Общината и след станалите разисквания на основание чл.21, ал.1, т.8 от 

ЗМСМА и чл.3, ал.2, т.3 от Закона за общинската собственост, 

Р Е Ш И: 

 

1. Обявява за имоти Публична общинска собственост: 
 

 УПИ І - за машинно тракторно училище в кв.91 по плана на 
гр.Септември с площ 18 076 кв.м, ведно с построените в имота сгради: 
 Триетажна масивна стоманобетонна сграда /учебен блок с 

административна част/ със застроена площ 390 кв.м. 
 Двуетажна масивна сграда /учебна сграда/ със застроена площ 

415 кв.м. 



 Масивна стоманобетонна сграда със застроена площ 115 кв.м. 
 Масивна сграда /склад/ със застроена площ 185 кв.м. 

 
- Поземлен имот №000043, находящ се в землището на 

гр.Септември, обл.Пазарджик с площ от 21 802 кв.м, с начин на 
трайно ползване: Друга селскостопанска територия, ведно с 
построените в имота сгради: 
 Сграда с друго предназначение със застроена площ 754 кв.м 
 Сграда с друго предназначение със застроена площ 754 кв.м. 
 Сграда с друго предназначение със застроена площ 39 кв.м 
 Тоалетна със застроена площ 20 кв.м. 

   

2. Общински съвет-Септември дава съгласие за допускане на 
предварително изпълнение на настоящото решение, съгласно 
нормативната уредба на чл.60, ал.1 от АПК, което се налага с оглед 
защитата на особено важни обществени интереси и потребности от 
значение за населението, поради което влизането в сила на решението 
по стандартния ред ще доведе до забавяне на процедурата. 

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

 

 

 

 

Общ брой общински съветници:              21 
Присъствали:                                             16  
Гласували:                                                  16 
 „За”:                                                            16 
„Против”:                                                       0 
„Въздържали се”:                                         0 
 
                        
              
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


