
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№289 

Взето с Протокол №9 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, проведено на 

26.04.2016г. 

Относно: Оторизиране на Кмета на община Септември да започне процедура по чл.54 от ЗДС 
за безвъзмездно придобиване на имоти-държавна собственост в собственост на община 
Септември /землище с.Варвара/ 
 
Общински съвет-Септември, след като се запозна с предложението на Кмета на Общината и 
след станалите разисквания на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.54, ал.1 
от Закона за държавната собственост, 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие да се депозира искане чрез Областен управител на област Пазарджик  
до Министъра на земеделието и храните и Министъра на регионалното развитие и 
благоустройството за решение за безвъзмездно прехвърляне в собственост на община 
Септември на следните имоти: 
- Поземлен имот №376002 с начин на трайно ползване”Пасище, мера” с площ 24871 

кв.м., частна държавна собственост, намиращ се в м.”Черния вир” в землището на 
с.Варвара. 

- Поземлен имот №000130 с начин на трайно ползване:”Други територии, заети от 
селското стопанство” с площ 35392 кв.м., частна държавна собственост, намиращ се 
в м.”Черния вир” в землището на с.Варвара. 

- Поземлен имот №376003 с начин на трайно ползване:”Пасище, мера” с площ 11273 
кв.м, частна държавна собственост, намиращ се в м.”Черния вир” в землището на 
с.Варвара. 

- Поземлен имот №000406 с начин на трайно ползване:”Стопански дворове и 
производствени бази на селското стопанство” с площ 11146 кв.м., частна държавна 
собственост, намиращ се в м.”Черния вир”-фермата в землището на с.Варвара. 

- Поземлен имот №000417 с начин на трайно ползване:”Стопански дворове и 
производствени бази на селското стопанство” с площ 2685 кв.м., частна държавна 
собственост, намиращ се в м.”Черния вир”-фермата в землището на с.Варвара. 

- Поземлен имот №000404 с начин на трайно ползване:”Стопански дворове и 
производствени бази на селското стопанство” с площ 21530 кв.м., частна държавна 
собственост, намиращ се в м.”Черния вир”-фермата в землището на с.Варвара. 

2. Възлага на Кмета на община Септември да предприеме необходимите действия за 
безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху имотите. 

 
 
 
 

Общ брой на общинските  съветници:        21    

Присъствали:            15           

Гласували:             15 

“ЗА”             15          

“ПРОТИВ”               0     

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”                                               0 

 

 

   

        

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 

Председател на ОбС-Септември                                            


