
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 659 

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

Относно: Обявяване на поземлен имот, публична общинска собственост за 
имот частна общинска собственост 

 
В Общинска администрация постъпи искане с вх.№94-00-407/18.02.2014 г. от 

Георги Любенов Иванов от с.Братаница, ул.”Трета” №40 за закупуване на ПИ №012119 
с площ 33.214 дка., находящ се в местността „СТАРА МЕРА” по плана за 
земеразделяне на с.Ковачево. 

На 21.11.2013 г. Кмета на Кметство с.Ковачево-Васил Василев подава в Община 
Септември писмо с вх.№10-00-434/21.11.2013 г. с което заявява съгласието си за 
продажба на ПИ №012119 с площ 33.214 дка., находящ се в местността „СТАРА МЕРА” 
по плана за земеразделяне на с.Ковачево. 

В писмото си Кмета на Кметство с.Ковачево ни информира, че е получил устен 
сигнал от жителите на с.Ковачево за разораване на ПИ №012119, във връзка с което е 
извършил оглед на имота и е установил, че същия е разоран.  

В тази връзка Кмета на Кметство с.Ковачево предлага да се смени начина на 
трайно ползване на имота, от пасище с храсти, в изоставена нива. 

Съгласно скица №К02226/19.12.2013 г. на Общинска служба по Земеделие 
гр.Септември е видно, че ПИ №012119 с площ 33.214 дка., находящ се в местността 
„СТАРА МЕРА” по плана за земеразделяне на с.Ковачево е записан, като публична 
общинска собственост и е с начин на трайно ползване - пасище с храсти. 

Във връзка с гореизложеното служители от Общинска Администрация 
извършиха оглед на място и установиха, че горецитирания имот не представлява 
пасище с храсти, а е изоставена нива, тоест предназначението му е отпаднало. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 
от ЗОС, във връзка с чл.2, ал.4 от НРПУРОИОС, 

                                           Р Е Ш И: 
1. Обявява ПИ №012119 с площ 33.214 дка., находящ се в местността „СТАРА 

МЕРА” по плана за земеразделяне на с.Ковачево с начин на трайно ползване пасище с 
храсти от имот- публична общинска собственост в имот-частна общинска собственост. 

2. Дава съгласие за започване на процедура за промяна на начина на трайно 
ползване на ПИ №012119 от пасище с храсти, в изоставена нива. 

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

 
Общ брой на общинските съветници:                21  
Присъствали:                                                       15 
Гласували:               15 
“ЗА”            15 
“ПРОТИВ”              0 
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”           0 
 
АНТОН ВЛАХОВ 
Председател на ОбС-Септември 
 


