
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№1287 

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

проведено на 26.06.2019г. 

 
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: №19; №20-

Инвентарни №32-48; №21-Инвентарен №49; №22-Инвентарни №28, 29, 31 и 

Справка за налични СМЦ-Приложение №23-Инвентарни №3, 4; Инвентарни 

книги за дълготрайни активи-Приложения: №24, №25; Справка за налични СМЦ-

Приложение №26-Инвентарни №47-51; 

 

Движимите вещи, придобити по проекти на община Септември, свързани с 

изграждане на Компостираща инсталация и благоустрояване на СУ"Христо 

Ботев", подробно изброени в приложенията по своя характер са предназначени 

за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение и се 

използват в услуга на обществото. 

 

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

предназначени за изпълнение 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 ЗОС. 

 

Общински съвет-Септември, след като обсъди предложението на Кмета на 

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

ЗМСМА, чл.3, ал.2, чл.6, ал.2 и ал.3 от ЗОС и чл.2, ал.4 от НРПУРОИОС, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Общински съвет-Септември обявява движими вещи, собственост на 
община Септември, подробно и изчерпателно изброени Инвентарни книги 



за дълготрайни активи-Приложения: №19; №20-Инвентарни №32-48; №21-
Инвентарен №49; №22-Инвентарни №28, 29, 31 и Справка за налични 
СМЦ-Приложение №23-Инвентарни №3, 4; Инвентарни книги за 
дълготрайни активи-Приложения: №24, №25; Справка за налични СМЦ-
Приложение №26-Инвентарни №47-51 за публична общинска 
собственост. 

2. Възлага на Кмета на община Септември да изпълни решението. 
 

 

 

 

Общ брой общински съветници          21 

Присъствали: 17 

Гласували: 17 

"За": 17 

"Против": 0 

"Въздържали се": 0 

  

 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


