
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 
 

№ 659 
 
 Взето с протокол № 34 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Септември, 
проведено на 29.10.2021 год. 
 
ОТНОСНО: Одобряване на ПУП - ПП /Парцеларен план/ за трасе на електропровод СН 
от трафопост в имот 66202.19.15 по КК на землище с. Семчиново до регулацията на с. 
Симеоновец 
 

Общинският съвет, след като се запозна с предложението на Кмета на Общината 
и след станалите разисквания, на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл. 129, ал.1 от 
ЗУТ, във връзка с Решение № 548 от протокол №25 от 28.05.2021 г. на ОС и Решение VII, 
от протокол №6 от 06.10.2021 г. на ОЕС 
 

РЕШИ: 
 

 1. Общинският съвет на община Септември одобрява представения ПУП-ПП 
/парцеларен план/ за определяне на трасе на електропровод СН, от трафопост в имот 
66202.19.15 по КК на землище с. Семчиново до регулацията на с. Симеоновец. 

Трасето на електропровода започва от  трафопост, разположен в имот 66202.19.15 
по КК  на землище с. Семчиново, пресича землищната граница между с. Семчиново и с. 
Симеоновец,  навлиза в имот 66439.14.3 по КК на землище с. Симеоновец и достига до 
регулацията на  с. Симеоновец. Дължината на проектното трасе на електропровода е 
около 36,00 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": 17  

"Против":            0           
"Въздържали се": 1  

 
 
ПЕТЬО КЪНЧЕВ 
Зам. Председател на ОбС-Септември 
 


