
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№1307 

Взето с Протокол №65 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 31.07.2019г. 

Относно: Обявяване на ПИ № 66202.19.15,  находящ се в местността „Ситовски ливади” 

в землището на с.Семчиново, с площ от 30 958 кв.м.,  с начин на трайно 

ползване – нива, за имот Публична общинска собственост. 

- Прилагане на чл.60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс за допускане 

на предварително изпълнение. 

 
ПИ № 66202.19.15,  находящ се в местността „Ситовски ливади” в землището на 

с.Семчиново, с площ от 30 958 кв.м.,  с начин на трайно ползване – нива. Актуван с акт 

за Частна общинска собственост № 3446/27.11.2018г.. Това е имот, през който минава 

път част от републиканската пътна мрежа III-8404, започващ от II-84 и завършващ  I-8 

предназначен за трайно задоволяване на обществени потребности, съгласно чл.3, ал.2 

т.3 е недопустимо да бъде имот Частна общинска собственост.  

Общински съвет – Септември, обсъди предложението на Зам.Кмета на Община 

Септември и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.2 т.3 и чл.6, ал.2 от Закона 

за общинската собственост и чл.6, ал.3 предложение второ /мнозинство повече от 

половината от общия брой на съветниците/ 

Р Е Ш И: 
 

 1. ПИ № 66202.19.15,  находящ се в местността „Ситовски ливади” в землището 

на с.Семчиново, с площ от 30 958 кв.м.,  с начин на трайно ползване – нива, за 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, поради  което 

влизане в сила на решението по стандартния ред ще доведе до забавяне в 

процедурата. 

          3. Възлага на Кмета на Община Септември да организира изпълнение на 
решението. 
 
Общ брой общински съветници          21 

Присъствали: 16 

Гласували: 16 

"За": 16 

"Против": 0 

"Въздържали се": 0 

  

КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 


