
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№623  

  
 
 Взето с Протокол №47  от заседание на Общински съвет гр. Септември 
проведено на 27.03.2014г. 
 
 

Относно: Предложение за предоставяне на имоти, „Общински по чл.19 от 
ЗСПЗЗ” за възстановяване на собствениците/наследниците/ в стари 
съществуващи и възстановими реални граници 

 
     
Общинският съвет, след като се запозна с предложението на Кмета на 
Общината и след станалите разисквания, 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. Предоставят на Общинска служба по земеделие гр.Белово, офис 
гр.Септември за възстановяване на имоти в стари съществуващи и 
възстановими реални граници. 

1.1. По заявление вх.№ ВС-28-2315/26.11.2013г. от Маргарита Петрова 
Недялкова по Наредба 49 за заснемане на имоти: 

-нива с площ 1.000 дка. в местността „Баладжа” 
-нива с площ 1.000 дка. в местността „Острия връх” 
-нива с площ 2.000 дка. в местността „Острия връх” 
-нива с площ 1.000 дка.в местността „Башалите” 
-нива с площ 2.000 дка. в местността „Острия връх” 
в ССРГ, признати с решение №Б6/09.11.1992 год. по чл.18ж, ал.1 от 
ППЗСПЗЗ, собственост на наследници на Иван Стоянов Недялков по 
преписка вх.№Б0822/23.01.1992 год. в землището на град Ветрен да се 
предоставят следните поземлени имоти: 
-поземлен имот №032316 с площ от 1.973 дка. в местността „Горни Башали”, 
образуван от имот №032235, съгласно приложена скица -проект 
№Ф02219/18.02.2014 год., в землището на град Ветрен, който е предаден на 
Община Септември с протоколно решение №2/23.06.2011 год., одобрено със 
заповед №РД-06-85/07.07.2011 год. 
 
-поземлен имот №032315 с площ от 1.849 дка. в местността „Горни Башали”, 
образуван от имот №032235, съгласно приложена скица -проект 
№Ф02218/18.02.2014 год., в землището на град Ветрен, който е предаден на 
Община Септември с протоколно решение №2/23.06.2011 год., одобрено със 
заповед №РД-06-85/07.07.2011 год 
 



-поземлен имот №032314 с площ от 2.664 дка. в местността „Горни Башали”, 
образуван от имот №032235, съгласно приложена скица -проект 
№Ф02217/18.02.2014 год., в землището на град Ветрен, който е предаден на 
Община Септември с протоколно решение №2/23.06.2011 год., одобрено със 
заповед №РД-06-85/07.07.2011 год 
 
-поземлен имот №032284 с площ от 2.991 дка. в местността „Горни Башали”, 
образуван от имот №032235, съгласно приложена скица -проект 
№Ф02216/18.02.2014 год., в землището на град Ветрен, който е предаден на 
Община Септември с протоколно решение №2/23.06.2011 год., одобрено със 
заповед №РД-06-85/07.07.2011 год 
 
-поземлен имот №032281 с площ от 1.973 дка. в местността „Горни Башали”, 
образуван от имот №032235, съгласно приложена скица -проект 
№Ф02215/18.02.2014 год., в землището на град Ветрен, който е предаден на 
Община Септември с протоколно решение №2/23.06.2011 год., одобрено със 
заповед №РД-06-85/07.07.2011 год 

       2. Възлага на Кмета на Община Септември да организира изпълнението 
на решението.  
 
 
 
 
 
 

Общ брой на общинските съветници:       21  
Присъствали:                                                       12 
Гласували:               12 
“ЗА”            12 
“ПРОТИВ”              0 
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”           0 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
АНТОН ВЛАХОВ 
Председател на ОбС-Септември 
 


