
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

№1004 

 

Взето с Протокол № 52 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 
проведено на 27.06.2018г. 

 

Относно: 1.Обявяване на Урегулиран поземлен имот ХХХI - за обществено 

обслужване в кв.107 по плана на гр.Септември, с площ от 433 кв.м. 

с  построената  в имота едноетажна сглобяема  сграда със 

застроена площ от 221 кв.м 

 2. Прилагане на чл.60, ал.1 от Административно процесуалния 

кодекс за допускане на предварително изпълнение. 

Урегулиран поземлен имот ХХХI - за обществено обслужване в кв.107 по 

плана на гр.Септември, с площ от 433 кв.м. с  построената  в имота едноетажна 

сглобяема  сграда със застроена площ от 221 кв.м е актуван с Акт за частна 

общинска собственост №2377/25.05.2016г. Това е имот предназначен за трайно 

задоволяване на обществени потребности /за обществено обслужване/ съгласно 

чл.3, ал.2 т.3 от ЗОС е необходимо преминаването му от частна общинска 

собственост в публична общинска собственост. 

 

Общински съвет – Септември, обсъди предложението на Председателя на 

общински съвет - Септември Кирил Николаев Тодорин, и на основание чл.21, 

ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.3, ал.2, т.3 от Закона за общинската собственост, 

 

Р Е Ш И: 

 
1.  Обявява УПИ ХХХI - за обществено обслужване в кв.107 по плана на 

гр.Септември, с площ от 433 кв.м. ведно с  построената  в имота едноетажна 

сглобяема  сграда със застроена площ от 221 кв.м, за имот Публична общинска 

собственост. 

2. Общински съвет гр.Септември дава съгласие за допускане на 

предварително изпълнение на настоящото предложение, съгласно 

нормативната уредба на чл.60, ал.1 от АПК, което се налага с оглед защитата 

на особено важни обществени интереси и потребности от значение за 



населението, поради което влизане в сила на решението по стандартния ред ще 

доведе до забавяне в процедурата.  

 3.Възлага на Кмета на Община Септември да организира изпълнение на 

решението. 

 
 
 
 
 
 
Общ брой общински съветници:              21 
Присъствали:                                            19 
Гласували:                                                 19 
 „За”:                                                           19                             
„Против”:                                                      0  
„Въздържали се”:                                        0                   
 
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


