
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№107 

 

Взето с Протокол №5 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 28.01.2016г. 

 

Относно: Промяна начина на трайно ползване /НТП/ на поземлен имот 

№011069 по Картата за възстановявана собственост в землището на гр.Ветрен.  

 

В Общинска администрация гр.Септември е постъпило Искане с вх.№9400-

3532/19.11.2015г. от Ангел Иванов Писков от гр.Септември, бул.”България” 

№186 с искане за промяна на предназначението на имот №011069,Публична 

общинска собственост,  площ 4,139 дка. с начин на трайно ползване: Пасище, 

мера, находящ се в местността „Адата” по плана за земеразделяне на 

гр.Ветрен и последващо участие в търг с цел закупуване.  

Поземлен имот №011069, е земя общинска собственост на основание 

чл.19., ал.1 от ЗСПЗЗ, възстановена на Община Септември с протоколно 

решение №2/23.06.2011г. и Заповед №РД-06-85/07.07.2011г. на Директора на 

ОД”Земеделие” гр.Пазарджик”. 

Във връзка с постъпилото искане, комисия от общинска администрация 

извърши проверка на място и констатира че ПИ№011069, не представлява 

пасище ,мера, а реално е друг селскостопански имот, с което предназначението 

му на публична общинска собственост е отпаднало. 

В общинска администрация е постъпило положително становище от 

кмета на гр.Ветрен  за смяна на предназначението на имот №011069 от 

пасище, мера в друг селскостопански имот. 

В землището на гр.Ветрен има 3892,92 дка., общо 216 бр. имоти, 

представляващи пасища мери и 42 бр. имоти с площ 2 110,71дка., 

представляващи - пасище храсти, публична общинска собственост, които са 

достатъчен резерв от постоянно затревени площи, което е и условие, че не е 

налице недостиг от земи за нуждите на животновъдството в региона. 

Промяната на НТП на имот №011069 няма да лиши животновъдите от 

съответното населено място от територии за паша. 

 



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

Общината, след станалите разисквания във връзка с гореизложеното и на 

основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС, чл.25, ал.3, т.1 и ал.5, 

от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.2, ал.4 от НРПУРОИОС 

 

Р Е Ш И: 

    

1. Дава съгласие за започване на процедура за промяна на начина на трайно 

ползване на ПИ №011069, землището на гр.Ветрен от пасище,мера в друг 

селскостопански имот – частна общинска собственост. 

2.  Срокът на валидност на предварителното съгласие по т.1 е две години. 

3. Възлага на Кмета на Община Септември да организира изпълнението на 

решението. 

 

 

Общ брой на общинските съветници:    21   

Присъствали:                  20  

Гласували:         20  

“ЗА”:         20  

“ПРОТИВ”:           0 

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:                                         0  

   

 

 

 

 

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 

Председател на ОбС-Септември    

 


