
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

№1043 

Взето с Протокол № 54 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 
проведено на 31.08.2018г. 

 
Относно: Одобряване на изменение на Общия устройствен план (ОУП) на 
община Септември за имоти в землищата на с.Варвара, с.Ветрен дол, 
с.Виноградец, с.Бошуля, гр.Ветрен, гр.Септември 

Общинският съвет, след като се запозна с предложението и доклада на 
Кмета на Общината и след станалите разисквания, на основание чл.21, ал.1, т.11 
и т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл.127, ал.6 от ЗУТ, във връзка с чл.136, ал.6 от ЗУТ, 
Протокол от проведено на 26.06.2018 г. обществено обсъждане и Протокол на 
ОЕС №8 от 21.08.2018 г., Решение № І 

  

Р  Е  Ш  И: 

1.Общинският съвет на община Септември одобрява  проект за изменение 
на Общия устройствен план (ОУП) на община Септември за имоти в землищата 
на с.Варвара, с.Ветрен дол, с.Виноградец, с.Бошуля, гр.Ветрен, гр.Септември, 
както следва: 

землище с.Варвара:  

№№000440, 267005, 267006, 267004, 268003, 000483, 269003, 269004, 
269005, 269006, 000221 за промяна на предназначение на земеделска земя в 
урбанизирана територия за железопътна линия;  

имот №000108 за промяна на предназначението в малко етажно жилищно 
застрояване;  

имот №367017 за промяна на предназначението в производствени 
дейности; 

Масиви 325 и 327 за допустима смяна на предназначението за 
производствени дейности  

землище с.Ветрен дол: 

Терените, находящи се на югоизток от регулацията на Варварски 
минерални бани, от двете страни на ж.п. линия Септември – Добринище (бивши 
квартали 2 и 3 по плана на Варварски минерални бани) – за допустима смяна на 
предназначението за Зони за отдих, рекреации и вилни зони - част от имоти 
№№000609 и 000610; 

Землище гр.Ветрен: 



ПИ №№011069, 011049 и 011050 за допустима смяна на 
предназначението за производствени дейности 

Землище с.Виноградец: 

ПИ №317013 за допустима смяна на предназначение за производствени 
дейности 

Землище с.Бошуля: 

ПИ №000049 за терен със специално предназначение 

Землище гр.Септември: 

ПИ №№014102, 014117, 000217, 014072, 014500, 014504, 014507, 014510, 
014513 за разширение на гробищен парк 

ПИ №№011087, 012001, 011060 за допустима смяна на предназначението 
за рекреационна устройствена зона и вилен отдих 

ПИ №011038 за допустима смяна на предназначение за производствени 
дейности 

 Нанесени съществуващите трасета на „Булгартрансгаз” ЕАД.  

2.Възлага изпълнението на решението на Кмета на община Септември 

 

 
 
 

 

 

Общ брой общински съветници:              21 
Присъствали:                                             18 
Гласували:                                                  18 
 „За”:                                                            18                             
„Против”:                                                       0  
„Въздържали се”:                                         0                   
 
 
КУЗО БОЖИНОВ 
Заместник-Председател на ОбС-Септември 
съгл.Решение 897/30.01.2018г. 
 


