
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№108 

 

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 

№012203 по Картата за възстановявана собственост в землището на 

с.Ковачево  

 

В Общинска администрация гр.Септември е постъпило Искане с вх.№6300-

7/12.01.2016г. от управителният съвет на „Гражданско сдружение Корията-

Ковачево”, юридическо лице с нестопанска цел, със седалище с.Ковачево, общ. 

Септември, ул.”Първа” №6. Основната цел на сдружението е опазването на 

околната среда, в това число екологична защита, поддържането чистотата на 

водните басейни на територията на Община Септември, както и 

организирането на практически действия по опазването на околната среда и 

дивеча в нея включително чрез разработване на екологични проекти и тяхното 

осъществяване. 

Сдружението е отправило искане за безвъзмездно ползване или 

отдаване под наем на ПИ №012203 в местността „Старата мера” с цел да 

участва чрез него по европейски програми, както и да го стопанисва, поддържа 

управлява и облагородява.    

Поземлен имот №012203, е земя общинска собственост, с Акт за 

публична общинска собственост №1687/02.07.2015г. НТП-пасище с храсти и 

площ – 77,611дка.  

Във връзка с постъпилото искане, комисия от общинска администрация 

извърши проверка на място и констатира че ПИ№012203, не представлява 

пасище с храсти, а реално е друг селскостопански имот, с което 

предназначението му на публична общинска собственост е отпаднало.Имота 

практически никога не е използван за паша на животни и не е пригоден за това. 

В общинска администрация е постъпило положително становище от 

кмета на с.Ковачево  за смяна на предназначението на имот №012203 и 

неговото преобразуване от публична в частна общинска собственост. 



В землището на с.Ковачево има 476,000 дка., имоти, представляващи 

пасища,мери и пасища с 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 №012203 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 №012203, землището на с.Ковачево от пасище с храсти 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    

 


