
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№699 

Взето с Протокол №30 от извънредно заседание на Общински съвет гр. 

Септември, проведено на 04.04.2017г. 

 

Относно: Отпочване на процедура за разделяне на Поземлен имот №015044, 
м.”Азмъка”  по КВС на с.Лозен, община Септември 
 
Постъпило е предложение от Кмета на община Септември. Вносителят 
обосновава, че община Септември е собственик на незастроен поземлен имот-
земеделска земя от общинския поземлен фонд, находящ се в землището на 
с.Лозен, м.”Азмъка, състоящ се от 59.553 дка, съставляващ имот №015044 по 
КВС на с.Лозен, община Септември с НТП-пасище, мера, категория на земята 
при неполивни условия-пета, характер на собствеността –публична общинска 
собственост, съгласно Акт №2858 от 14.02.2017г. за Публична общинска 
собственост. 
Вносителят счита, че поземленият имот е с голяма площ, което обстоятелство 
позволява разделянето му, с цел по-целесъобразно управление на поземления 
имот. 
 
Предлага на основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с т.23, чл.21, ал.2 от 
ЗМСМА, чл.11, ал.1 от ЗОС и Раздел ІV Изисквания при разделяне и 
обединяване на имоти от Наредба №49 от 05.11.2004г. за поддържане на 
картата на възстановената собственост, Общински съвет да даде съгласие за 
отпочване на процедура по разделяне на незастроен поземлен имот-
земеделска земя от общинския поземлен фонд, находящ се в землището на 
с.Лозен, м.”Азмъка”, състоящ се от 59.553 дка, съставляващ имот №015044 по 
КВС на с.Лозен, община Септември с НТП-пасище, мера, категория на земята 
при неполивни условия-пета, характер на собствеността –публична общинска 
собственост, съгласно Акт №2858 от 14.02.2017г. за Публична общинска 
собственост. 
 
Да възложи на Кмета на община Септември да извърши всички необходими 
фактически и правни действия пред Общинска служба”Земеделие”-
гр.Септември за извършване на разделяне на  незастроен поземлен имот-
земеделска земя от общинския поземлен фонд, находящ се в землището на 
с.Лозен, м.”Азмъка”, състоящ се от 59.553 дка, съставляващ имот №015044 по 
КВС на с.Лозен, община Септември с НТП-пасище, мера, категория на земята 
при неполивни условия-пета, характер на собствеността –публична общинска 
собственост, съгласно Акт №2858 от 14.02.2017г. за Публична общинска 
собственост. 
 
 
 
 



Общински съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Общината и 
след станалите разисквания на основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с т.23, 
чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.11, ал.1 от ЗОС и Раздел ІV Изисквания при 
разделяне и обединяване на имоти от Наредба №49 от 05.11.2004г. за 
поддържане на картата на възстановената собственост, 
 
 

Р Е Ш И: 
 

1. ДАВА съгласие  за отпочване на процедура по разделяне на незастроен 
поземлен имот-земеделска земя от общинския поземлен фонд, находящ 
се в землището на с.Лозен, м.”Азмъка”, състоящ се от 59.553 дка, 
съставляващ имот №015044 по КВС на с.Лозен, община Септември с 
НТП-пасище, мера, категория на земята при неполивни условия-пета, 
характер на собствеността –публична общинска собственост, съгласно 
Акт №2858 от 14.02.2017г. за Публична общинска собственост. 

2. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Септември да извърши всички 
необходими фактически и правни действия пред Общинска 
служба”Земеделие”-гр.Септември за извършване на разделяне на  
незастроен поземлен имот-земеделска земя от общинския поземлен 
фонд, находящ се в землището на с.Лозен, м.”Азмъка”, състоящ се от 
59.553 дка, съставляващ имот №015044 по КВС на с.Лозен, община 
Септември с НТП-пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия-пета, характер на собствеността –публична общинска 
собственост, съгласно Акт №2858 от 14.02.2017г. за Публична общинска 
собственост. 

3. На основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет допуска 
предварително изпълнение на настоящото решение, с оглед да се 
защитят особено важни обществени интереси. 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници:                        21 

Присъствали:                                                       17 

Гласували:                                                            17 

 „ЗА”                                                                       17 

„Против”:                                                                 0   

„Въздържали се”                                                    0  

 

 

 

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 

Председател на ОбС-Септември 
 


