
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 624 

  
 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.2 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.Белово, офис гр.Септември 
за възстановяване на земеделски земи на основание съдебни решения 

1.1. По заявление вх.№ ПО-04-2033/05.12.2012г. от Георги Стефанов 
Караминев на основание Решение от 04.12.2000 год. по чл.25, ал.6 от ППЗСПЗЗ, във 
връзка с обжалван план за земеразделяне за землището на село Карабунар, относно 
възстановени имоти, собственост на наследници на Борис Стефанов Бечев по 
преписка вх.№Л0381, за да се изпълнят скиците-проекти за изменение на плана за 
земеразделяне на землището на село Карабунар е необходимо да предоставят 
следните имоти: 

-поземлен имот №050033 с площ 1.001 дка. в местността „Водниците”по КВС на 
село Карабунар 

-поземлен имот №050067 с площ 1.562 дка. в местността „Водниците” по КВС на 
село Карабунар 

-поземлен имот №043011 с площ 2.400 дка. в местността „Могилата” по КВС на 
село Карабунар 

1.2.След предоставяне на горе цитираните имоти, същите да бъдат земенени с 
поземлен имот №066042 с площ 4.500 дка. находящ се в местността „Гьола” и част от 
поземлен имот №092026 с площ 0.462 дка. находящ се в местността „Долно 
Сульовица”, собственост на наследници на Борис Стефанов Бечев, съгласно скиците –
проекти на вещото лице 
       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 
 


