
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№182 

Взето с Протокол №6 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 
проведено на 26.02.2016г. 

 

Относно: Вземане на решение за внасяне на искане чрез Областен управител 
на областен административен център гр.Пазарджик до Министъра на 
регионалното развитие и благоустройство за внасяне на предложение до 
Министерски съвет на РБ за безвъзмездно предоставяне на имот държавна 
собственост под управление на МВР на община Септември, а именно: дворно 
място с площ 4 753 кв.м, представляващо имот №007053 в землището на 
с.Карабунар, м.”Долна и горна Мирчовица”, НТП: стопански двор, категория на 
земята при неполивни условия: шеста (600кв.м.) и пета (4 147кв.м.), ведно с 
построените в него 3/три/ броя складови сгради. 
 

Във връзка с постъпило в  общинска администрация гр.Септември писмо 

с вх.№0400-52-2/30.11.2015г. от Областен управител на областна 

администрация гр.Пазарджик, за ново комплектоване на преписка, относно 

безвъзмездно предоставяне на Община Септември, имот държавна 

собственост, а именно: дворно място с площ от 4 753 кв.м., представляващо 

имот №007053 в землището на с.Карабунар, Община Септември, местност 

„Долна и горна Мирчовица”, начин на трайно ползване: стопански двор, 

категория на земята при неполивни условия: шеста (600 кв.м.) и пета 

(4 147кв.м.), ведно с построените в него 3/три/ броя складови сгради и 

необходимостта за отправяне на  депозирано искане чрез Областен управител 

гр.Пазарджик до Министъра на регионалното развитие и благоустройство за 

внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за 

безвъзмездно предоставяне на имот държавна собственост по реда на чл.54 от 

Закона за държавната собственост.   

  Общинският съвет, след като се запозна с предложението на Кмета на 

Общината, след станалите разисквания и на основание чл.21, ал.1, т.8 от 

ЗМСМА, чл.54, ал.1 и ал.2 във връзка с чл.6, ал.1 от Закона за държавната 

собственост, чл.8, ал.1 и чл.34, ал.1 от Закона за общинската собственост.  

    Р Е Ш И: 

 

 1. Чрез Областен управител на областен административен център 
гр.Пазарджик да се отправи искане до Министъра на регионалното развитие и 
благоустройство, за внасяне на предложение в Министерски съвет за 
вземане на решение за обявяване в частна държавна собственост и за 



безвъзмездно прехвърляне на собственост в полза на Община Септември 
върху държавен недвижим имот, находящ се в землището на с.Карабунар, 
община Септември, местността“Долна и Горна Мирчовица“, представляващ 
поземлен имот №007053, с площ от 4 753 кв.м., начин на трайно ползване  - 
„Стопански двор“, категория на земята при неполивни условия –шеста 
/600кв.м./ и пета /4147кв.м./, в едно с построените в него 3 /три/ бр. сгради: 
Склад със застроена площ от 11 кв.м.; Склад със застроена площ от 198 кв.м. 
и Склад със застроена площ от 37 кв.м., при граници и съседи: поземлен имот 
№007777- „Скала“ и №007052 – „Полски път“, собственост на Община 
Септември. 

 2. Дава съгласие община Септември да придобие безвъзмездно в 
собственост имота, подробно описан в т.1 от настоящето решение. 

 3. Възлага на Кмета на община Септември, след решение на 
Министерски съвет на Република България по искането по точка първа от 
настоящето решение, да предприеме необходимите действия за сключване 
на договор за безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху имота, 
подробно описан в същата точка. 

 4. Възлага на Кмета на община Септември изпълнението на настоящето 
решение. 

 

 

 

Общ брой на общинските  съветници:         21    

Присъствали:                        21 

Гласували:              21 

“ЗА”                         21 

“ПРОТИВ”                0  

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”                                              0      

 

 

 

 

 

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 

Председател на ОбС-Септември                                            

 


