
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  Г Р.  С Е П Т Е М В Р И 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 492 
 
 Взето с протокол № 21 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Септември, 
проведено на 26.02.2021 год. 
 
ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие за извършване на замяна на урегулиран 
поземлен имот – частна общинска собственост с равностоен такъв – частна собственост. 

 
Даване на предварително съгласие за извършване на замяна на урегулиран поземлен 

имот -  частна общинска собственост с равностоен такъв – частна 
собственост. 

 
Във връзка решение №35/19.12.2019г.. на Общински съвет Септември за 

разрешение за изработване на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за имот 2161 
до кв.144 по плана на гр.Септември, при което за поземления имот да се образува УПИ 
І-2161 в нов квартал 190. За целта е необходимо да се извърши замяна, като част от имот 
2161 с площ от 207 кв.м. – частна собственост се присъедини към улица с осови точки 
535-536, а част от пространството между осови точки 560-534-535-536-560 
/представляващ общински имот №3044/ с площ от 207 кв.м. се присъедини към ПИ 2161. 
По реда на чл.40, ал.4 от ЗОС е качено обявление в сайта на общината и на 
информационното табло в сградата на общинска администрация гр.Септември. 

Общински съвет – Септември, обсъди предложението на За Кмета на Общината и 
на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.40, ал.2, т.3, във връзка с чл.21, ал.4 и ал.5 от 
Закона за общинска собственост, 

 
Р Е Ш И: 

  
 1. Дава предварително съгласие за замяна на общински имот частна общинска 

собственост №3044 до кв.144 по плана на гр.Септември с площ 207 кв.м.,  актуван с 
АЧОС №3648/16.12.2020г. с 207/865 ид.ч. от имот 2161 до кв.144 по плана на 
гр.Септември, собственост на Петруна Лукова и Димитър Луков, съгласно н.а. 
№87/2019г., във връзка с ЧИ на ПРЗ в гр.Септември. 

2. Възлага на За Кмета на Община Септември да организира изпълнение на 
решението. 
 
Общ брой на общинските съветници: 21 

Присъствали: 19 
Гласували: 19 
“ЗА”: 19 
“ПРОТИВ”: 0 
“ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”: 0 

 
ПЕТЬО КЪНЧЕВ 
Зам. Председател на ОбС-Септември 
 


