
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 
 

№ 451 
 
 Взето с протокол № 19 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Септември, 
проведено на 30.12.2020 год. 
 
 
ОТНОСНО: Обявяване на ПИ № 3043 в кв.117 с площ 35 кв.м.  по ПРЗ на гр. Септември 

от Публична общинска собственост  за имот Частна общинска собственост. 
 

В продължение на решение №67/30.01.2020г. на общински съвет гр.Септември,  с 
което се дава съгласие за ЧИ на ПУП – ПР  в обхват на УПИ I-1405а в кв.117 по плана на 
гр.Септември, с който част от пространството, заключено от двете улици /”Княз Борис 
I” и „Пробуда”/  с площ от 35 кв.м. да се присъедини към  УПИ I-1405а. Направено е 
изменение на регулацията, като площта на този имот е обособена отделно и е изключена 
от уличното пространство. Със заповед на Кмета №26/29.07.2020г. е създаден  нов 
поземлен имот №3043 в кв.117 с площ от 35 кв.м. по плана на гр.Септември. Като част 
от улица този имот е бил публична общинска собственост, актуван с АПОС 
№3647/26.11.2020г.  

 
 За да може да се изпълни горецитираното решение, а именно: да се придаде ПИ 

№ 3043 към  УПИ I-1405а в кв.117 по плана на гр.Септември, е необходимо да стане 
частна общинска собственост. Имайки предвид горното, ПИ № 3043 в кв.117  по ПРЗ на 
гр. Септември, като изключен от уличното пространство, не следва да се приема, че е с 
публичен характер, което обстоятелство само по себе си е достатъчно основание да се 
гласува имота от ПОС в ЧОС. 

 
Имотът не е включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост в община Септември през 2020г. На основание чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост Програмата може да бъде актуализирана през 
годината и изхождайки от това предлагам в Раздел ІІІ. “Описание на имотите, които 
общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за 
учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия” в таблица  на 
т.2. Свободни урегулирани поземлени имоти общинска собственост с възможност за 
управление и разпореждане през 2020г. да се добави: ПИ 3043 в кв.117 по плана на 
гр.Септември. 
Общински съвет – Септември, обсъди предложението на За Кмета на Общината и на 
основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 във връзка с чл.6, ал.3 и чл.8, ал.9, от 
Закона за общинска собственост,  

 
Р Е Ш И: 

  
             1.Променя  характера на собствеността ПИ № 3043 в кв.117 по плана за регулация 
и застрояване на гр. Септември с площ от 35кв.м. от имот Публична общинска 
собственост  за имот Частна общинска собственост. 

 



2.Да се актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост в община Септември през 2020г., като в Раздел ІІІ. “Описание на 
имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за 
продажба, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия” 
в таблица  на т.2. Свободни урегулирани поземлени имоти общинска собственост с 
възможност за управление и разпореждане през 2020г. да се добави: ПИ 3043 в кв.117 по 
плана на гр.Септември.  

 
3. Възлага на За  Кмета на Община Септември да организира изпълнение на 

решението. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                          
Общ брой на общинските съветници: 21 

Присъствали: 19 
Гласували: 19 
“ЗА”: 14 
“ПРОТИВ”: 2 
“ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”: 3 

 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


