
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№565 

Взето с Протокол №23 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 19.12.2016г. 

 

Относно: Одобряване на ПУП-ПП/Парцеларен план/ за трасе на общински път от 
Стопански двор”Фермата” до път ІІІ клас(гр.Септември-с.Злокучене) в землището на 
гр.Септември. 

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, 

чл.1 от ЗУТ и Решение Х от Протокол №11 от 28.10.2016 г. на ОЕС, 

Р Е Ш И: 

1. Общинският съвет на община Септември одобрява представения проект на 
ПУП– ПП трасе на общински път от Стопански двор „Фермата” до път ІІІ клас 
(гр.Септември-с.Злокучене) в землището на гр.Септември, с цел да се проведе 
процедура за промяна на предназначението на  имотите, през които преминава 
трасето и са земеделска земя . Трасето на новопроектирания път започва от 
Стопански двор „Фермата”, насочва се в посока югоизток, като засяга имоти общинска 
собственост -  отводнителни канали ПИ №№000026, м.”Адата”, 000125 и 000055, 
м.”Сунгурлука”, полски пътища ПИ №№011389, 012319, м.”Сунгурлука” и 014002, 
м.”Кошуел 1”, след което следвайки посоката си преминава през частни имоти – ниви, 
представляващи поземлени имоти №№014027, 014046, 014053, 014067, 014803, 
014085, 014090, 014103, 014074, 014091, 014145, 014494, 014495 и 014162, 
м.”Кошуел1”, междувременно пресича на две места полски път ПИ №014502, 
м.”Кошуел1” и продължава по полски път ПИ №014377, м.”Кошуел 1” и напоителен 
канал ПИ №014378, м.”Кошуел 1” в продължение на 1280 м., след което чупи на юг, 
пресичайки ПИ №014386, м.”Кошуел 1” – полски път и ПИ №014397 , м.”Кошуел 1”– 
нива, частна собственост, достига път ІІІ клас Септември – Злокучене, засягайки ПИ 
№014415 , м.”Кошуел 1”– полски път.  Дължината на проектното трасе е 3080 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:                       20           

Гласували:            20            

“ЗА”                        20            

“ПРОТИВ”                          0 

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”                                                    0 

      

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 

Председател на ОбС-Септември                                            


