
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ   
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№629 

Взето с Протокол №25 от извънредно заседание на Общински съвет гр. 

Септември, проведено на 07.02.2017г. 

 

Относно: Замяна на поземлени имоти в горски територии 

 

Общински съвет-Септември, след като се запозна с предложението на Кмета 

на Общината и след станалите разисквания на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 

от ЗМСМА и чл.35, ал.3, т.5 от Закона за горите, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Общински съвет-Септември дава съгласие за замяна на следните имоти, 

частна общинска собственост: 

- Имот №039110, находящ се в местността”Стайково орниче” в землището 

на с.Славовица с площ от 1.104 дка. Начин на трайно ползване-гора в 

земеделски земи по силата на Акт №2657 за частна общинска 

собственост. 

- Имот №039069, находящ се в местността”Стайково орниче” в землището 

на с.Славовица с площ от 104.880 дка. Начин на трайно ползване-гора в 

земеделски земи по силата на Акт №2151 за частна общинска 

собственост. 

- Имот №038021, находящ се в местността ”Паланката” в землището на 

с.Славовица с площ от 15.780 дка. Начин на трайно ползване гора в 

земеделски земи по силата на Акт №1918 за частна общинска 

собственост 

с поземлени имоти в горски територии, собственост на МЗХ: 

- Път с.Семчиново-местност ”Милеви скали” в ГСП от 2013г. на ТП 

ДГС”Пазарджик”, който е част от поземлени имоти с №021055, 021056 и 

021069 в землището на с.Семчиново и част от поземлени имоти с 

№018001, 018014 и 018019 в землището на с.Симеоновец. 

- Път „Варварски минерални бани”-хижа”Равно боре” в ГСП от 2013г. на 

ДГС”Пазарджик”, който е част от поземлени имоти с №000717, 000725 и 

000807 в землището на с.Варвара. 



- Горски път местност ”Корията” в ГСП от 2013г. на ТП ДГС”Пазарджик”. 

Същият е нанесен в КВС като поземлени имоти с №000735 и 070047 в 

землището на гр.Ветрен. 

2. Общински съвет-Септември дава съгласие за допускане на 

предварително изпълнение на настоящото решение на основание 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 на процедурата. 

3. Възлага изпълнението на настоящото решение на Кмета на община 

Септември. 

 

 

Общ брой на общинските  съветници:                     21     

Присъствали:                                   14  

Гласували:                         14 

“ЗА”                                    14 

“ПРОТИВ”                           0    

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”                                                          0 

 

 

 

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 

Председател на ОбС-Септември                                            

 


