
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

№1002 

 

Взето с Протокол № 52 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 
проведено на 27.06.2018г. 

 

Относно: Предоставяне на имоти „Общински по чл.19 от ЗСПЗЗ”, за 

възстановяване на собственици /наследници/ в стари съществуващи и 

възстановими реални граници. 

Във връзка със заявление вх.№ВС-28-533/16.02.2018г. от Иван Стефанов 

Махалджийски по Наредба 49 за заснемане на имот в съществуващи реални 

граници на основание Решение №Б2/01.02.1996г., мотивирано искане с 

вх.№5800-29/18.05.2018г. от ОСЗ гр.Септември . 

Общински съвет – Септември, обсъди предложението на За Кмета на Общината 

Явор Георгиев Митев и на основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, 

обнародван в ДВ, бр.62 от 2010г., чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА 

Р Е Ш И: 
 

1.Предоставя на Общинска служба по земеделие гр.Септември за 

възстановяване на имоти на собственици /наследници/ в стари съществуващи и 

възстановими реални граници на Мито Борисов Махалджийски в землището на 

гр.Ветрен: 

1.1Проектен поземлен имот №032324 с площ от 1.886 дка в м.”Г.Башали”, 

по КВС на гр.Ветрен, съгласно приложената скица – проект 

№Ф02707/11.05.2018г. предаден на община Септември с протоколно решение 

№02/23.06.2011г., одобрено със Заповед №РД-06-85/07.07.2011г. 

1.2.Проектен поземлен имот №032320 с площ от 0.836 дка в м.”Г.Башали”, 

по КВС на гр.Ветрен, съгласно приложената скица – проект 

№Ф02704/11.05.2018г. предаден на община Септември с протоколно решение 

№02/23.06.2011г., одобрено със Заповед №РД-06-85/07.07.2011г. 

 

1.3.Проектен поземлен имот №032321 с площ от 0.975 дка в м.”Г.Башали”, 

по КВС на гр.Ветрен, съгласно приложената скица – проект 

№Ф02705/11.05.2018г. предаден на община Септември с протоколно решение 

№02/23.06.2011г., одобрено със Заповед №РД-06-85/07.07.2011г. 



1.4.Проектен поземлен имот №032322 с площ от 0.959 дка в м.”Г.Башали”, 

по КВС на гр.Ветрен, съгласно приложената скица – проект 

№Ф02706/11.05.2018г. предаден на община Септември с протоколно решение 

№02/23.06.2011г., одобрено със Заповед №РД-06-85/07.07.2011г. 

1.5.Проектен поземлен имот №031829 с площ от 1.834 дка в м.”Юручуша”, 
по КВС на гр.Ветрен, съгласно приложената скица – проект 
№Ф02708/11.05.2018г. предаден на община Септември с протоколно решение 
№02/23.06.2011г., одобрено със       

 
2.Възлага на Кмета на Община Септември да организира изпълнение на 

решението. 
    

 
 
 
 
 
 
 
Общ брой общински съветници:              21 
Присъствали:                                            19 
Гласували:                                                 19 
 „За”:                                                           19                             
„Против”:                                                      0  
„Въздържали се”:                                        0                   
 
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


