
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 
 

№  866 
 
 Взето с протокол № 44 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Септември, 
проведено на 22.07.2022 год. 
 
ОТНОСНО: Даване на съгласие за възмездно учредяване на безсрочен сервитут върху 
поземлени имоти в горска територия - частна държавна собственост 

 
С Решение №813/28.04.2022 г. на Общински съвет Септември е допуснато Разрешение за 

изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на водопровод 
за поливна вода, захранващ имот с идентификатор 10851.18.23 с НТП „Стадион“ по КККР на 
землище с. Ветрен дол. 

 
 За осигуряване на проектна основа за утвърждаване на трасето на водопровода, 

Община Септември изготви Подробен устройствен план- Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: 
„Трасе на водопровод за поливна вода, захранващ имот с идентификатор 10851.18.23 с НТП 
„Стадион“ по КККР на землище с. Ветрен дол“. Съгласно изготвения ПУП-ПП се засяга 
поземлен имот в горска територия - частна държавна собственост  с идентификатор 
10851.31.470 по КК на землище Ветрен дол, НТП „Друг вид дървопроизводителна гора“ с обща 
площ 7 941.328 дка. С трасето на съоръжението се засягат 0.274 дка от имота. 

Съгласно разпоредбите на чл. 63, ал. 1, т. 2 от Закона за горите, Община Септември е 
отправила искане към Изпълнителна агенция по горите за предварително съгласие за 
учредяване на сервитут върху поземлен имот с идентификатор 10851.31.470, по КК на с. Ветрен 
дол. С писмо рег. № ИАГ – 15731/08.07.2022г. от Агенцията са изискали и решение на 
Общинския съвет Септември, по реда на чл. 34, ал. 2 от ЗОбС, 
 
 Общински съвет - гр. Септември след като се запозна с направеното предложение от 
Кмета на Общината и след станалите разисквания, на основание чл. 34, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост и чл. 21, ал. 1, т.  8 от Закона местното самоуправление и местната 
администрация,  

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие Община Септември да отправи искане за възмездно учредяване 
на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия - частна държавна 
собственост с идентификатор 10851.31.470, по КК на с. Ветрен дол, във връзка с 
реализацията на обект: „Трасе на водопровод за поливна вода, захранващ имот с 
идентификатор 10851.18.23 с НТП „Стадион“ по КККР на землище с. Ветрен дол“ 
 
Общ брой общински съветници 

                  21 
 
         

Присъствали:                                              19  

Гласували:  19  

"За":  19  

"Против":                             0                     
"Въздържали се":  0  

 
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 


