
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

№1126 

Взето с Протокол № 57 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 
проведено на 29.11.2018г. 

 
Относно: Промяна на начина на трайно ползване на имоти с 

идентификатори 10104.58.1; 10104.58.122; 10104.58.4; 10104.58.6; 10104.59.13; 

10104.59.14; 10104.60.124; 10104.59.185; 10104.61.3; 10104.61.120; 10104.64.105 

по КК в землището на с. Варвара, общ. Септември 

    

В резултат от направена проверка  на място от комисия при общинска 

администрация се установи, че имоти с идентификатори 10104.58.1 с НТП 

пасище; 10104.58.122 с НТП пасище; 10104.58.4 с НТП пасище; 10104.58.6 с НТП 

пасище; 10104.59.1 с НТП пасище; 10104.59.5 с НТП пасище; 10104.59.13 с НТП 

пасище; 10104.59.14 с НТП пасище; 10104.60.124 с НТП пасище; 10104.60.185 с 

НТП отводнителен канал; 10104.61.3 с НТП пасище; 10104.61.120 с НТП пасище; 

10104.62.4 с НТП пасище; 10104.64.105 с НТП пасище, по КК в землището на с. 

Варвара са загубили своето предназначение и предлагам да се даде съгласие 

да се смени НТП в друга територия, заета от селско стопанство. 

 

Общинският съвет, след като се запозна с предложението на Зам. Кмета на 
Общината, и след станалите разисквания на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА 
и чл. 4, ал. 1 от ЗСПЗЗ и и чл.78а от ППЗСПЗЗ 

 

 

Р Е Ш И: 
 

1.  Общински съвет, гр. Септември дава съгласие за промяна на начина на 
трайно ползване на имоти с идентификатори 10104.58.1 с НТП пасище; 
10104.58.122 с НТП пасище; 10104.58.4 с НТП пасище; 10104.58.6 с НТП пасище; 
10104.59.1 с НТП пасище; 10104.59.5 с НТП пасище; 10104.59.13 с НТП пасище; 
10104.59.14 с НТП пасище; 10104.60.124 с НТП пасище; 10104.60.185 с НТП 
отводнителен канал; 10104.61.3 с НТП пасище; 10104.61.120 с НТП пасище; 
10104.62.4 с НТП пасище; 10104.64.105 с НТП пасище, по КК в землището на с. 
Варвара в друга територия, заета от селско стопанство. 
2.Възлага на Кмета на община Септември контрола и организацията по 
изпълнението на решението. 

 



 

 

Общ брой общински съветници:                 21 
Присъствали:                                                21 
Гласували:                                                    20 
 „За”:                                                              20                            
„Против”:                                                        0 
„Въздържали се”:                                          0              
 
 
 
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


