
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№18 

 
Взето с Протокол №03 от заседание на Общински съвет гр. Септември, проведено на 
28.11.2019г. 
 

Относно: Одобряване на ПУП-ПП /Парцеларен план/ за трасе на общински път от път 
II-84 Звъничево-Ветрен дол до път III-3706 Паталеница –Ветрен дол 
 

Общински съвет-Септември, 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  ІІІ от Протокол №4 от 23.05.2019 г. на ОЕС 

  
 

РЕШИ: 
 

1.Общинският съвет на община Септември одобрява представения проект на 
ПУП– ПП трасе на общински път от път ІІ-84 Звъничево-Ветрен дол до път ІІІ-3706 
Паталеница - Ветрен дол, община Септември, с цел да се проведе процедура за промяна 
на предназначението на земеделските имоти в землището на с.Ветрен дол. Трасето на 
общинския път започва от път ІІ-84 (Звъничево-Ветрен дол) в посока югоизток, като 
обхваща полски пътища - имоти с идентификатор 10851.11.419 (стар 000419) и 
10851.10.66 (стар 010066), пресича напоителен канал имот 10851.11.567 (стар 000567) и 
територия на ЖП транспорта – имот 10851.11.416 (стар 000416), сменя посоката си на 
запад и след това на югозапад, като обхваща част от напоителен канал имот 10851.12.429 
(стар 000429) и полски път имот 10851.12.175 (стар 012175), пресича имот 10851.12.442 
(стар 000442) – изоставена нива покрай ЖП линии, канали и достига до път ІІІ-3706 
(Паталеница-Ветрен дол). Дължината на проектното трасе на електропровода е около 
1800 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:                                             18 
Гласували: 18 
"За": 18 
"Против": 0 
"Въздържали се": 0 
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