
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№1253 

Взето с Протокол №62 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 24.04.2019г. 

 
Относно: Обявяване на движими вещи, собственост на община Септември за 

публична общинска собственост 

Община Септември е собственик на движими вещи, подробно и 

изчерпателно изброени в Инвентарни книги за дълготрайни активи – Приложения 

№1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14 и Справки за 

налични СМЦ – Приложения №15, №16, №17 и №18.  

Част от посочените движими вещи са предназначени за изпълнението на 

функциите на общинска администрация, както и на органите на местното 

самоуправление. В приложения от №1 до №18 са посочени движимите вещи, 

които се намират в сградата на Община Септември, както и в кметствата на 

населените места, без които не би могла да се осъществи дейността, както на 

общинска администрация, така и на съответните органи по кметствата на 

населените места, тъй като се касае за абсолютно необходими за 

осъществяването на тази дейност вещи – компютри, бюра, столове, друга техника, 

както и друго обзавеждане от първа необходимост. 

В този смисъл, считам че движимите вещи, които по своя характер са 

предназначени за изпълнение на функциите на органите на местното 

самоуправление и местната администрация следва да бъдат обявени за вещи – 

публична общинска собственост по реда на чл.6, ал.2 от Закона за общинската 

собственост, съгласно който: за публична общинска собственост се обявяват 

имотите и вещите – частна общинска собственост, които са придобили 

предназначението по чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост. 

Друга част от движимите вещи, подробно изброени в Приложенията, по своя 

характер са предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности 

от местно значение. В това число се включват вещите, намиращи се в социалните 

заведения, детските градини, училищата и др. Освен това, предназначени за 

трайно задоволяване на обществени потребности са и вещите, придобити по 

проекти на Община Септември, свързани с изграждане на компостираща 



инсталация и благоустрояване на СУ „Христо Ботев“, както и трасе на водопровод 

за минерална вода. 

Посочените движими вещи безспорно са предназначени за задоволяване на 

обществени потребности от местно значение и се използват в услуга на 

обществото. 

 

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

Лилия Йорданова Етова и след станалите разисквания, на основание чл.21, ал.1, 

т.8 от ЗМСМА, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.2, чл.6, ал. 2 и ал.3 от Закона за 

общинската собственост и  чл.2, ал.4 от НРПУРОИОС,  

 

Р Е Ш И: 

  
1. Общински съвет, гр. Септември обявява движими вещи, собственост на Община 

Септември, подробно и изчерпателно изброени в Инвентарни книги за 

дълготрайни активи – Приложения №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, 

№11, №12, №13, №14 и Справки за налични СМЦ – Приложения №15, №16, №17 

и №18 за публична общинска собственост. 

   2. Възлага на За Кмета на Община Септември да състави Акт за публична 

общинска собственост. 

 

 

 

Общ брой общински съветници 21 
Присъствали 19 
Гласували 19 
"За" 19 
"Против" 0 
Въздържали се 0 

 
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


