
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№183 

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

Относно: Вземане на решение за безвъзмездно прехвърляне в собственост на 
община Септември на поземлен имот №014358 и отреждане на УПИ Опитно лозе на 
ВССИ София, кв.69 с имот №999, м.”Кошуел” в землището на гр.Септември, „Опитна 
станция по лозарство-Септември” ДП. 
 В общинска администрация гр.Септември е постъпило писмо с вх.№0400-
19/11.02.2016г. от Министъра на земеделието и храните, във връзка с проведена 
кореспонденция, относно отправено искане за безвъзмездно предоставяне в 
собственост на Община Септември на  поземлен имот №014358 и отреждане на УПИ 
Опитно поле на ВССИ София в кв.69 с имот №999 в местността „Кошуел” в землището 
на гр.Септември - „Опитна станция по лозарство – Септември”ДП. 

 В мотивите си до Министерството е посочено че имотите не се стопанисват с 
години наред и практически са изгубили своето предназначение и същите би следвало 
да се считат с отпаднала необходимост за Министерство на земеделието и храните. 

   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,   

   Р Е Ш И: 

 1. Дава съгласие, Община Септември да придобие безвъзмездно в собственост, 
поземлен имот №014358 и отреждане на УПИ Опитно поле на ВССИ София в кв.69 с 
имот №999 в местността „Кошуел” в землището на гр.Септември - „Опитна станция 
по лозарство – Септември”ДП.   

 2. Възлага на Кмета на Община Септември да проведе преговори с 
Министерството на земеделието и храните, за безвъзмездното придобиване в 
собственост на имотите по т.1.  

 3. Възлага на Кмета на община Септември, след решение на Министерство на 
земеделието и храните - 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 
имотите, 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                                            


