
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  Г Р.  С Е П Т Е М В Р И 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 555 
 

Взето с протокол № 27 от извънредно заседание на Общински съвет – гр. 
Септември, проведено на 16.06.2021 год. 
 
 
ОТНОСНО: Връщане на ново обсъждане на Решение № 546, взето с протокол № 25 от 
редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, проведено на 28.05.2021г. 

Мотиви: 
Така взетото решение е незаконосъобразно, поради следните съображения: 

            Решение №546 касае промяна на начина на трайно ползване на имот с идентификатор 
10820.27.205 в м. ”Каменлив път” по кадастралната карта на гр. Ветрен, общ .Септември 

от „пасище” в „изоставена нива”. В този случай към заявлението следва да бъде 

приложен документ от РИОСВ гр. Пазарджик, с който да се удостовери, че за имота няма 
въведени забрани или ограничения за промяна на начина на трайно ползване, 
произтичащи от заповеди за защитени зони по смисъла на Закона за биологичното 
разнообразие и за защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, 
или от планове за управление на защитени зони или защитени територии. 
 

В тази връзка е необходимо изменение в Решението както следва:  
 

Община Септември е собственик на поземлен имот с идентификатор № 
10820.27.205 в м.”Каменлив път” с НТП — пасище по кадастралната карта на гр.Ветрен, 

община Септември. В резултат от направена проверка на имота, на място от комисия при 
общинска администрация се установи, че фактическото ползване на имота не отговаря 

на характеристиките на земеделски имот с НТП „Пасище” - липсва плътна тревна 
покривка, не е почистен от камъни, храсти и дървесна растителност, няма условия за 
добив на сено и коситба.  

Поради горните обстоятелства, се счита за целесъобразно да бъде променен 

начина на трайно ползване на имота, който е загубил характеристиките на „пасище” в 
НТП — „изоставена нива”. В тази връзка, е и Становище на РИОСВ, гр. Пазарджик, изх. 

№ 3Т3-04-19-/1/21.04.2021 г., с което уведомяват, че имота не попада в границите на 

защитени зони от мрежата „Натура 2000” съгласно Закона за биологичното разнообразие 
и в границите на защитени територии съгласно чл. 5 от Закона за защитените територии. 

 
Общинският съвет, след като се запозна с предложението на За Кмета на 

Общината, и след станалите разисквания на основание чл. 45, ал. 9, чл.21 ал.1 т.8 от 
ЗМСМА и чл. 4, ал. 1 от ЗСПЗЗ, 

Р Е Ш И: 
 

Общинският съвет Септември изменя Решение №546, както следва: 
1.Общински съвет дава предварително съгласие за промяна на начина на трайно 

ползване на имот с идентификатор № 10820.27.205 в м. „Каменлив път“ с НТП -  пасище, 



с площ от 2368 кв.м. по кадастралната карта на гр. Ветрен, община Септември от 
„пасище“ в „изоставена нива“. 

 
2.Общински съвет делегира правата на кмета да предприеме действия по чл. 78а 

от ППЗСПЗЗ. 
 
3.Възлага на За Кмета на община Септември контрола и организацията по 

изпълнение на решението. 
 

Общ брой общински съветници          21 
Присъствали:                                             17 
Гласували: 17 
"За": 16 
"Против":            0        
"Въздържали се": 1 

 
ПЕТЬО КЪНЧЕВ 
Зам. Председател на ОбС-Септември 
 


