
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

№1127 

Взето с Протокол № 57 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 
проведено на 29.11.2018г. 

Относно: Разделяне на поземлен имот № 66439.16.13 по КК на землището на с. 
Симеоновец, община Септември. 

  Във връзка с постъпило искане с вх. № 9400-31099/12.11.2018 г. за 
желанието да се наеме част от поземлен имот № 66439.16.13 в землището на с. 
Симеоновец, община Септември, представляващ смесена територия от 
земеделски площи и гори, с обща площ от 180.425 дка, предлагам той да бъде 
разделен на два нови имота. 

  От изложеното и при цялостна преценка на фактическата и правна 
преценка по случая, налице са основанията за разделяне на поземления имот по 
реда на ЗСПЗЗ и Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, 
създаването и поддържането на КК и КР. 

  Общинският съвет, след като обсъди предложението на Зам. Кмета на 
община Септември, след станалите разисквания и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 
и т. 23 от Закона  за местното самоуправление и местна администрация във 
връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 11. ал. 1 от ЗОЗЗ и Наредба № РД-02-20-5 от 
15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на КК и КР, ЗСПЗЗ, 

 
Р Е Ш И: 

1. Общински съвет – гр. Септември дава съгласие за разделяне на 
поземлен имот № 66439.16.13, находящ се в землището на с. 
Симеоновец, община Септември, с НТП – нива, с обща площ 180.425 дка 
на два нови имота, съответно проектен имот № 16.49 с проектна площ 
118.072 дка и проектен имот № 16.48 с проектна площ 62.353 дка, 
съгласно приложена скица-проект. 

2. Общински съвет – гр. Септември възлага на Кмета на Община 
Септември да извърши всички необходими правни и фактически 
действия пред служба АГКК гр. Пазарджик за извършване на разделяне 
на поземлен имот № 66439.16.13, находящ се в землището на с. 
Симеоновец, община Септември, с НТП – нива, с обща площ 180.425 дка 
на два нови имота, съответно проектен имот № 16.49 с проектна площ 
118.072 дка и проектен имот № 16.48 с проектна площ 62.353 дка, 
съгласно приложена скица-проект. 

 

 
 
 

Общ брой общински съветници:                 21 



Присъствали:                                                21 
Гласували:                                                     20 
 „За”:                                                               20                            
„Против”:                                                         0   
„Въздържали се”:                                           0                    
 
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


