
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

№1064 

Взето с Протокол № 55 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 
проведено на 28.09.2018г. 

 

Относно: Разделяне на Поземлен имот 10104.385.395, по КК на землището на 
с.Варвара, общ. Септември 

 

Община Септември е собственик на поземлен имот №10104.385.395, 

находящ се в землището на с.Варвара, общ. Септември, представляващ 

земеделска земя от общинския поземлен фонд, състоящ се от  4,647дка, с начин 

на трайно ползване – гори и храсти в земеделска земя  и  категория на земята – 

шеста,  вид собственост –  общинска собственост с оглед на което следва той да 

бъде разделен на три нови имота. 

Разделянето на имота е във връзка с необходимостта от пътен достъп до 

новопланиран трафопост в част от ПИ 10104.385.10   

 

От изложеното и при цялостна преценка на фактическата и правна 

обстановка по случая, налице са основанията за разделяне на поземления имот 

по реда на ЗСПЗЗ и   Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, 

създаването и поддържането на КК и КР, поради   което, 

Общинският съвет, след като обсъди предложението на Зам. Кмета на 
община Септември, след станалите разисквания и на основание чл. 21, ал.1, т.8 
и т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 11, ал.1 от ЗОС и 
Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието , създаването и 
поддържането на КК и КР, ЗСПЗЗ,  

 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие за разделяне на поземлен имот №10104.385.395, находящ се в 
землището на с.Варвара, общ. Септември, представляващ земеделска земя от 
общинския поземлен фонд, състоящ се от  4,647дка, с начин на трайно ползване 
– гори и храсти в земеделска земя  и  категория на земята – шеста,  вид 
собственост –  общинска собственост на три нови имота с площи съответно – 
1115 км.м, 705 кв.м. и 2827 кв.м съгласно приложената схема и описани 
координати в нея. 

2.ВЪЗЛАГА на Кмета на община Септември да извърши всички необходими 
фактически и правни действия пред служба ГКК гр. Пазарджик за извършване на 
разделяне на  поземлен имот №10104.385.395, находящ се в землището на 



с.Варвара, общ. Септември, представляващ земеделска земя от общинския 
поземлен фонд, състоящ се от  4,647дка, с начин на трайно ползване – гори и 
храсти в земеделска земя  и  категория на земята – шеста,  вид собственост –  
общинска собственост във връзка с разделянето му на три нови имота с площи 
съответно – 1115 км.м, 705 кв.м. и 2827 кв.м съгласно приложената схема и 
описани координати в нея. 

 

 

 

Общ брой общински съветници:               21 
Присъствали:                                              18 
Гласували:                                                   18 
 „За”:                                                             18                           
„Против”:                                                        0  
„Въздържали се”:                                          0                   
 
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


