
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№876 

Взето с Протокол №44 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на  20.12.2017г. 

 

Относно: Одобряване на ПУП-ПП /Парцеларен план/ за трасе на водопровод 
за минерална вода от с.Варвара до гр.Септември 
 

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, във връзка с  Решение ІІ на ОЕС, от протокол 

№12 от 17.11.2017 г.  

Р Е Ш И: 

1. Общинският съвет на община Септември одобрява представения 

проект на ПУП–ПП /Парцеларен план/ за определяне на трасе на водопровод 

за минерална вода от с.Варвара до гр.Септември,  преминаващ през 

землищата на с.Варвара, с.Симеоновец и гр.Септември. 

Трасето на проектирания водопровод за минерална вода започва от 

югоизточната част на регулация на с.Варвара, насочва се на север като 

преминава през ПИ №№005001 (пасище мера), 000139 (полски път), 000098 

(територия на ж.п. транспорта), достига до ПИ №000141 (полски път), където 

изменя посоката си на изток и преминава успоредно на границата на ПИ 

№000141. След около 220 м. трасето изменя посоката си на североизток като 

пресича ПИ №№000097 (храсти), 000163 (полски път) и 000181 (напоителен 

канал), след което навлиза в границите на имот №000170 (полски път), отправя 

се на север и следвайки посоката преминава през границите на ПИ №№017019 

(пасище мера), 000155 (полски път), 000072 (пасище мера),000156 (полски път), 

315011 (полски път), 000588 (полски път), 000627 (напоителен канал), 000456 

(полски път), 000497 (полски път), 000622 (напоителен канал) ,000481 (път  I  

клас), 000628 (напоителен канал), 000446 (полски път), 000614 (напоителен 

канал), 000620 (напоителен канал), 000467 (полски път), 000444 (полски път), 

000621 (напоителен канал), 000452 (полски път) и 000480 (територия на жп 

транспорта) в землището на с. Варвара, където чупи посока на запад и пресича 

землищната граница между с.Варвара и с.Симеоновец.В землището на 

с.Симеоновец проектното трасе преминава по имот №001092 (полски път), 



след което навлиза в землището на гр.Септември, където преминава по имот 

№000053 (полски път) и достига до регулацията на гр.Септември. 

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:                                             16    
Гласували:                                                  16 
 „За”:                                                            16 
„Против”:                                                       0 
„Въздържали се”:                                         0 
                                      
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


