
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№104 

 

Взето с Протокол №5 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 28.01.2016г. 

Относно: Одобряване на предварително съгласие за замяна на урегулиран поземлен 

имот частна собственост с равностоен такъв  - общинска собственост. 

Във връзка с разрешение за изработване на проект за частично изменение на 

ПУП-ПУР на уличното пространство между кв.118, 120 и 107 и оптимизиране на улици 

между кв.130, 129, 128 и 107 по плана на гр.Септември е необходимо да се извърши 

замяна на имот, пл.1632, кв.18 по плана на гр.Септември-частна собственост и имот 

УПИ ХХІV-общ. кв.81 по плана на гр.Септември-частна общинска собственост, 

допустимо по реда на ЗОС, чл.40, ал.2, т.3 във връзка с чл.21, ал.5.На основание 

чл.40, ал.3 от ЗОС е изпратено писмено предложение от Кмета на Общината  до 

собствениците на частния имот с изх.№9200-31/13.01.2016г., постъпило е и 

предварително съгласие от собствениците с вх.№9200-31-1/13.01.2016г.На сайта на 

Общината и на публични места в сградата на Общинска администрация гр.Септември 

е качено Обявление по реда на чл.40, ал.4 от ЗОС.  

   Общински съвет – Септември, обсъди предложението на Кмета на Общината 

Марин Василев Рачев, и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.21, ал.4 и ал.5 от 

Закона за общинска собственост и  след станалите разисквания, 

Р Е Ш И: 

 1.Дава предварително съгласие за замяна на общински имот частна общинска 

собственост УПИ ХХІV кв.81 по плана на гр.Септември с площ 585 кв.м.,  АЧОС 

№221/31.08.2009г. с имот пл.№1632 в кв.118 по плана на гр.Септември, с площ 310 

кв.м., собственост на наследници на Борислав Йорданов Тасев и Йордан Борисов 

Тасев- Йорданка Борисова Тасева, Борислав Йорданов Тасев и Калоян Йорданов 

Тасев във връзка с  ЧИ на ПРЗ в гр.Септември. 

2. Възлага на Кмета на Община Септември да организира изпълнение на 

решението. 

Общ брой на общинските съветници:    21   

Присъствали:                  20 

Гласували:         20 

“ЗА”:         20 

“ПРОТИВ”:          0 

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:                                        0 

   

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 

Председател на ОбС-Септември    


