
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 853 
  
Взето с Протокол №54  от заседание на Общински съвет гр. Септември 
проведено на 29.10.2014г. 

 

Относно: Предоставяне на имоти „Общински по чл.19 от ЗСПЗЗ” за  
възстановяване  на земеделски земи на основание съдебни решения. 
 
 

 Общинският съвет, след като се запозна с предложението на Кмета на 
Общината, след станалите разисквания и 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.Да се представят на Общинска служба по земеделие гр. Септември за 
въ3становяване по заявление вх. № ПО-04-1666/02.09.2014г. от Росица 
Ангелова Шантова и представено Решение №108/06.04.1998г. на Районен 
съд гр. Пазарджик по гр. дело № 3281/97г. по чл.11, ал.2 от ЗСПЗЗ, признати 
с Решение № Б24 от 15.05.1998г. по чл.18ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ, 
 - поземлен имот № 037077 с площ от 2,160дка. в м. „ТУРБАНИЦА”, по 
КВС на гр. Ветрен, съгласно приложена скица №КО2579/02.09.2014г., който е 
предаден на Община Септември с протоколно решение №2 от 23.06.2011г., 
одобрено със Заповед № РД-06-85/07.07.2011г. за землището на гр. Ветрен. 
 - поземлен имот № 019039 с площ от 0,869дка. в м. „ТИКЕРА”, по КВС на 
гр. Ветрен, съгласно приложена скица № К02580/02.09.2014г., който е 
предаден на Община Септември с протоколно решение № 2/23.06.2011г., 
одобрено със Заповед № РД-06-85/07.07.2011г. за землището на гр. Ветрен. 
 - поземлен имот № 050536 с площ от 0,801дка. в м. „ПОД ВОДАТА”, по 
КВС на гр. Ветрен, съгласно приложена скица № К02581/02.09.2014г., който е 
предаден на Община Септември с протоколно решение № 2/23.06.2011г., 
одобрено със Заповед № РД-06-85/07.07.2011г. за землището на гр. Ветрен. 
 - поземлен имот № 050391 с площ от 0,795дка. в м. „ПОД ВОДАТА”, по 
КВС на гр. Ветрен, съгласно приложена скица № К02582/02.09.2014г., който е 
предаден на Община Септември с протоколно решение № 2/23.06.2011г., 
одобрено със Заповед № РД-06-85/07.07.2011г. за землището на гр. Ветрен. 
 - поземлен имот № 050629 с площ от 0,869дка. в м. „ПОД ВОДАТА”, по 
КВС на гр. Ветрен, съгласно приложена скица № К02583/02.09.2014г., който е 
предаден на Община Септември с протоколно решение № 2/23.06.2011г., 
одобрено със Заповед № РД-06-85/07.07.2011г. за землището на гр. Ветрен. 
 - поземлен имот № 050628 с площ от 1,381дка. в м. „ПОД ВОДАТА”, по 
КВС на гр. Ветрен, съгласно приложена скица № К02584/02.09.2014г., който е 
предаден на Община Септември с протоколно решение № 2/23.06.2011г., 
одобрено със Заповед № РД-06-85/07.07.2011г. за землището на гр. Ветрен. 



 - част от поземлен имот № 014242 с площ от 7,475дка. в м. „КОШУЕЛ І”, 
по КВС на гр.  Септември, целият с площ от 8,389дка., съгласно приложена 
скица № К03458/02.09.2014г., който е предаден на Община Септември с 
протоколно решение № 1/22.06.2011г., одобрено със Заповед № РД-06-
85/07.07.2011г. за землището на гр. Септември. 

  2. Възлага на Кмета на Община Септември да организира изпълнението 
на   решението.  
 
 
 
 
 
Общ брой на общинските съветници:     21  
Присъствали:                                                     14  
Гласували:             14 
“ЗА”          14 
“ПРОТИВ”            0 
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”         0 
 
 
 
 
 
 
 
ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 
Председател на ОбС-Септември 
 


