
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№794 

Взето с Протокол №38 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 31.07.2017г. 

 

Относно: Разделяне на поземлен имот №021167, м.”Горски фонд” по КВС на 
землището на с.Семчиново  
 

Постъпило е предложение от Кмета на община Септември. Вносителят 
обосновава, че Община Септември е собственик на незастроен поземлен имот 
– земеделска земя от общинския поземлен фонд, находящ се в землището на 
с. Семчиново  в м. „Горски фонд“, състоящ се от 42,104 дка, съставляващ имот 
№ 021167, по КВС на с.Семчиново, общ. Септември, с начин на трайно 
ползване – пасище мера, категория на земята при неполивни условия –девета, 
характер на собствеността – публична общинска собственост, съгласно Акт № 
132 от 27.04.2011г.  

Вносителят заявява, че в поземленият имот се намира широколистна 
високостъблена гора (отдел 42, подотдел „к”) с площ 3,223 дка., видно от 
партидата на имота, което обстоятелство позволява отделянето му от „пасище, 
мера”. 

Общинският съвет, след като обсъди предложението на Председателя на 

Общински съвет - Септември, след станалите разисквания и с оглед 

становището на ресорните постоянни комисии, счита, че са изложени мотиви, 

които изцяло споделя, и на основание чл. 21, ал.1, т.8, във връзка с т. 23 от 

ЗМСМА и с чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 11, ал.1 от ЗОС и Раздел IV Изисквания 

при разделяне и обединяване на имоти от Наредба № 49 от 5.11.2004 г. за 

поддържане на картата на възстановената собственост 

 

Р Е Ш И: 

1. ДАВА съгласие за разделяне на незастроен поземлен имот – 

земеделска земя от общинския поземлен фонд, находящ се в землището на с. 

Семчиново в м.„Горски фонд“,  състоящ се от 42,104 дка, съставляващ имот № 

021167 по КВС на с.Семчиново, общ. Септември, с начин на трайно ползване – 

пасище мера, категория на земята при неполивни условия –девета, характер на 

собствеността – публична общинска собственост, съгласно Акт № 49 от 

27.04.2011 г. 



2. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Септември да извърши всички 

необходими фактически и правни действия пред Общинска служба земеделие – 

гр. Септември за извършване на разделяне на  незастроен поземлен имот – 

земеделска земя от общинския поземлен фонд,  находящ се в землището с. 

Семчиново в м.„Горски фонд“, състоящ се от 42,104 дка, съставляващ имот № 

021167 по КВС на с.Семчиново, общ. Септември, с начин на трайно ползване – 

пасище мера, категория на земята при неполивни условия – девета, характер 

на собствеността – публична общинска собственост, съгласно Акт № 132 от 

27.04.2011г.  

 

 

 

Общ брой общински съветници:              21 
Присъствали:                                             20  
Гласували:                                                  20 
 „За”:                                                            20 
„Против”:                                                       0 
„Въздържали се”                                          0 
 
 
 
 
ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 
Председател на ОбС-Септември 
 


