
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 
 

№ 567 
 
 Взето с протокол № 28 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Септември, 
проведено на 28.06.2021 год. 
 
ОТНОСНО: Одобряване на изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община 
Септември за имоти в землищата на с. Злокучене, с. Лозен, с. Варвара, с. Виноградец, с. 
Ветрен дол, с. Славовица и гр. Септември. 
 

Общинският съвет, след като се запозна с предложението и доклада на Кмета на 
Общината и след станалите разисквания, на основание чл.21, ал.1, т.11 и т.12 и ал.2 от 

ЗМСМА и чл. 127, ал.6 от ЗУТ, във връзка с чл. 136, ал.6 от ЗУТ, Протокол от проведено 
на 17.03.2021 г.  обществено обсъждане и Протокол на ОЕС №3 от 21.05.2021 г., Решение 
№ XIX 

 

Р Е Ш И: 
 

1. Общинският съвет на община Септември одобрява проект за изменение на 
Общия устройствен план (ОУП) на община Септември за имоти в землищата на с. 
Злокучене, с.Лозен, с.Варвара, с.Виноградец, с.Ветрен дол, с.Славовица и гр. Септември, 
както следва: 

Землище с. Злокучене: 
Имоти с идентификатор 31214.13.169, 31214.13.29, 31214,13.21, 31214.13.140 и 

31214.13.139 в м.”Сагера”, за промяна на предназначението в „Малко етажно жилищно 
застрояване” (Жм); 

 Землище с. Лозен : 
Имоти с идентификатор 44053.15.1, 44053.15.2, 44053.15.3, 44053,15.9, 

44053.15.10,  44053.15.43, 44053.15.54, 44053.15.55, 44053.15.61, 44053.15.62, в м. 
„Азмъка”, за допустима смяна на предназначението от Предимно производствена в 
територия с параметри „За спорт, отдих и рекреация“ (Од); 

Землище с. Варвара: 
Имоти с идентификатор 10104.351.6, 10104.352.l и 10104.352.413 в м.”Могили”, 

за допустима смяна на предназначението за „Малко етажно жилищно строителство” 

(Жм); 

Землище с. Виноградец: 
Имот с идентификатор 11154.270.1 в м.”Гьоловете”, за допустима смяна на 

предназначението за „Малко етажно жилищно строителство” (Жм); 

Землище с. Ветрен дол: 
Имоти с идентификатор 10851.8.66 и 10851.8.67 в м.”Алъ пара", за допустима 

смяна на предназначение за производствени дейности (Пп); 

Землище с. Славовица: 
Имот с идентификатор 67009.19.33 в м.”Вакарелката”, за допустима смяна на 

предназначението „за устройствена зона за курортни дейности” (Ок); 



Землище гр. Септември: 
Имот с идентификатор 66264.21.590 в м.”Кадийца”, за допустима смяна на 

предназначението „За предимно производствена дейност“ 
 
2. Възлага изпълнението на решението на Кмета на община Септември 

 
Общ брой общински съветници          21 
Присъствали:                                             16 
Гласували: 16 
"За": 15 
"Против":            0    
"Въздържали се": 1 

 
 
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


