
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  Г Р.  С Е П Т Е М В Р И 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№  796 
 
 Взето с протокол № 40 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Септември, 
проведено на 31.03.2022 год. 
 
ОТНОСНО: Предоставяне на имоти „Общински по чл. 19 от ЗСПЗЗ“, за възстановяване 
на собственици /наследници/ в стари съществуващи и възстановими реални граници. 

 

Във връзка с Мотивирано искане от Общинска служба по земеделие гр. 
Септември с вх. №5800-1/05.01.2022г., и представен към него проект за изменение на 
КККР на с. Славовица на имот 67009.10.56 на основание решение № H30/07.05.1996г. на 
общинска служба по земеделие по преписка вх.№ Н0681/22.02.1992г., във връзка с 
признати имоти, собственост на наследниците на Александър Стоименов Стамболийски  
и на основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, обнародван в ДВ, бр.62 от 2010г., 
чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА 

 
Общински съвет – Септември, обсъди предложението на За Кмета на общината Иванка 
Ващанска и на основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, обнародван в ДВ, бр.62 
от 2010г., чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА 

 
Р Е Ш И: 

 
1.Предоставя на Общинска служба по земеделие гр. Септември, за възстановяване 

на имот на собственици /наследници/ в стари съществуващи и възстановими реални 
граници на наследници на Александър Стоименов Стамболийски в землището на с. 
Славовица, община Септември  проектен имот: 

- 67009.10.718 с площ от 28.144 дка. в м. ”Могилата” по КК на с. Славовица, 
съгласно приложената скица- проект от №2/29.11.2021г., предаден на община 
Септември с протоколно решение №3/24.06.2011, одобрено със Заповед на директора на 
ОД „Земеделие”. 

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

решението. 
 

Общ брой общински съветници          21 
Присъствали:                                             20 
Гласували: 20 
"За": 19 
"Против":            0    
"Въздържали се": 1 

 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 


