
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 
 

№ 264 
 
 Взето с протокол № 14 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Септември, 
проведено на 30.09.2020 год. 
 
ОТНОСНО: Одобряване на ПУП – ПП /Парцеларен план/ за трасе на електропровод за 
захранване на 2 бр. трафопостове в УПИ VIII-6(имот с идентификатор 66439.18.102) в кв.2 и 
УПИ VIII-9(имот с идентификатор 66439.18.132) в кв. 7 по КК на землище 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.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка 
със Заповед №ТУ-22031.08.2018 г. на Областен управител и Решение Х, от протокол №5 от 
02.09.2020 г. на ОЕС 

 
РЕШИ: 

 
1. Общинският съвет на община Септември одобрява представения ПУП-ПП /парцеларен 

план/ за трасе на електропровод за захранване на 2 бр. трафопостове в УПИ VІІІ-6 (имот с 
идентификатор 66439.18.102) в кв.2 и УПИ VІІІ-9 (имот с идентификатор 66439.18.132) в кв.7 по 
КК на землище с.Симеоновец. 

Проектното трасе на КЛСН започва от съществуващ трафопост „Милеви скали”, 
разположен в имот с идентификатор 23234.14.33 (друг вид дървопроизводителна гора) по КК на 
землище с.Драгиново, общ.Велинград в посока север, пресича землищната граница със 
с.Симеоновец, общ.Септември и навлиза в габаритите на съществуващ местен път в имот с 
идентификатор 66439.18.3 с НТП ливада, променя посоката си на североизток до имот с 
идентификатор 66349.18.14 с НТП –друг вид дървопроизводителна гора, след около 320 м. 
трасето достига имот 66439.18.11 с НТП за селскостопански, ведомствен път и се разделя на две. 
Едната част променя посоката си на север по новопроектирана улична мрежа с о.т. 19-15-6-5 и 
достига до границите на УПИ VІІІ-6, кв.2 (имот 66439.18.102), където ще бъде разположен нов 
трафопост. Другата част на проектното трасе продължава на изток в границите на имот с 
идентификатор 66439.18.11 и навлиза отново в имот 66439.18.14 с НТП – друг вид 
дървопроизводителна гора по съществуващ местен път и след около 450 м. проектното трасе 
достига до имот 66439.18.124 – новопроектирана улична мрежа до имот 66439.18.132 (УПИ VІІІ-
9, кв.7), като преди това пресича на два пъти границата между с.Симеоновец и с.Драгиново, като 
преминава през имот 23234.14.21 с НТП – друг вид дървопроизводителна гора в землището на с. 
Драгиново. Дължината на проектното трасе е около 1181,5 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 на общинските съветници: 21 

Присъствали:17 
Гласували:17 
“ЗА”:17 
“ПРОТИВ”:0 
“ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”:0 
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