
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№1275 

Взето с Протокол №64 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 26.06.2019г. 

Относно: Обявяване на ПИ с пл.№607 с площ от 7210 кв.м по плана на с.Ветрен дол за 
имот-Публична общинска собственост 
Прилагане на чл.60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс за допускане на 

предварително изпълнение. 

 
      С договор №Д-60/13.06.2019г за безвъзмездно прехвърляне право на 

собственост върху недвижими имоти частна държавна собственост на основание чл.54 

от ЗДС, във връзка с Решение №37/24.01.2019г. на Министерски съвет, Областна 

Администрация Пазарджик е прехвърлила безвъзмездно на Община Септември имот 

частна държавна собственост с пл.№607 с площ от 7210 кв.м.- територия на транспорта 

по плана на с. Ветрен дол. 

 Този имот е предназначен за трайно задоволяване на обществени потребности, 

съгласно чл.3, ал.2 т.3 е недопустимо да бъде имот  Частна общинска собственост, както 

и с цел да не бъде възбранен от Частен съдебен изпълнител да стане Публична 

общинска собственост. 

 Общински съвет – Септември, обсъди предложението на Кмета на Общината 

Марин Василев Рачев и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.2 т.3 от Закона 

за общинската собственост и чл.60, ал.1 от АПК 

Р Е Ш И: 
 

1. Променя  характера на собствеността на ПИ с пл.№607, с площ от 7210 кв.м. 

по плана на с. Ветрен дол от Частна общинска собственост в имот Публична общинска 

собственост. 

 2. Общински съвет  гр.Септември дава съгласие за допускане на предварително 

изпълнение на настоящото предложение, съгласно нормативната уредба на чл.60, ал.1 

от АПК, което се налага с оглед защитата на особено важни обществени интереси и 

потребности от значение за населението и с цел имотът да не бъде възбранен от 

Частен съдебен изпълнител. 

3. Възлага на Кмета на Община Септември да организира изпълнение на 
решението. 

 
Общ брой общински съветници          21 

Присъствали: 18 

Гласували: 18 

"За": 18 

"Против": 0 

"Въздържали се": 0 

 

 
 

КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 


