
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№108 

 
 

Взето с Протокол №7 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 
проведено на 27.02.2020г. 

 
Относно: Одобряване на ПУП-ПП/Парцеларен план/  за трасе на общински път 
от новопроектиран гробищен парк в м."Кошуел" по КК на землище гр.Септември 
до регулацията на гр.Септември. 

 
Общински съвет, след като се запозна с предложението на Кмета на Общината 
и след станалите разисквания на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, 
ал.1 от ЗУТ и Решение  ХІV от Протокол №6 от 28.08.2019 г. на ОЕС 

  
 

Р Е Ш И: 
 

1. Общинският съвет на община Септември одобрява представения 
проект на ПУП– ПП трасе на общински път от новопроектиран гробищен парк в 
м.”Кошуел1”, до регулацията на гр.Септември и засяга част от имот 66264.14.101 
(проектен 14.807) с НТП „Гробище”, имот 66264.14.561, част от имот 66264.14.72 
(проектен 14.560), 66264.14.566, 66264.14.568, 66264.14.257, 66264.14.277, част 
от имот 66264.16.7 (проектен 16.703), част от имот 66264.15.033 (проектен 
15.674) с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път), част от имот 
66264.14.378 (проектен 14.810) с НТП напоителен канал , част от имот 
66264.15.84 (проектен 15.676), част от имот 66264.15.22 (проектен 15.678),  част 
от имот66264.14.445 (проектен 14.557), 66264.14.116, 66264.14.127, част от имот 
66264.14.152 (проектен 14.563) и част от имот 66264.14.171 (проектен 14.565) с 
НТП „нива”, като свързва Гробищния парк с регулацията на гр.Септември. 
Дължината на проектното трасе е около 1511 м. и с едно отклонение от 82 м.  
  2.  На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ Решението се съобщава чрез 
обнародване в „Държавен вестник”. 

      3. На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ Решението подлежи на 
обжалване пред Административен съд - гр.Пазарджик. Жалбите и протестите се 
подават чрез Общинския съвет на община Септември в 30-дневен срок от 
обнародване на решението в „Държавен вестник”   

 

Общ брой общински съветници          21 
Присъствали:                                             20 
Гласували: 20 
"За": 20 
"Против": 0 
"Въздържали се": 0 
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