
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№663 

Взето с Протокол №28 от извънредно заседание на Общински съвет гр. Септември, проведено 

на 21.03.2017г. 

Относно: Одобряване на ПУП – ПП /Парцеларен план/ за трасета на електропровод и 

водопровод за захранване на ПИ №387010, м.”Бунара” в землището на с.Варвара 

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 с  Решение Х на ОЕС, от протокол №2 от 10.02.2017 г. 

Р Е Ш И: 

1. Общинският съвет на община Септември одобрява представения ПУП-ПП 
/парцеларен план/ за определяне на трасета на  електропровод и водопровод, за захранване на 
ПИ №387010, м.”Бунара” в землището на с.Варвара. 

 Проектното трасе на електропровода започва от съществуващ стоманорешетъчен 
стълб 129/23, който се намира в имот №000497 – полски път, след което на юг пресича 
напоителен канал ПИ №000627 и навлиза в полски път ПИ №000588, след около 500 м. 
преминава през полски път ПИ №311015, навлиза в полски път ПИ №000156, където сменя 
посоката си на изток и достига до имота на възложителя, където се предвижда присъединяване 
към нов трафопост. Дължината на проектното трасе е 609 м. 

Проектното трасе на подземния водопровод започва от ПИ №000080 с НТП находище 
на пресни подземни води, насочва се на юг преминавайки през ПИ №021004 и №021013 с НТП 
естествени ливади и достига до полски път ПИ №000164, където сменя посоката си на изток, 
пресича напоителен канал ПИ №000181 и навлиза в ПИ №000170 – полски път, като 
продължава на север, предвиждайки да се положи в сервитута на тръбопровод Ф800 за 
проектната МВЕЦ в ПИ 0387003, след около 480 м. преминава през ПИ №017019 с НТП 
пасище, мера и навлиза в полски път ПИ №000155. Проектното трасе преминава през ПИ 
№000072 с НТП пасище, мера, като чупи на изток и след 80 м. отново изменя посоката си на 
север и достига до захранваният ПИ №387010 (УПИ ІІ-3 За компостираща инсталация). 
Дължината на проектното трасе е 1545 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”. 

4. Общински съвет-Септември допуска предварително изпълнение на настоящото 
решение на основание чл.60, ал.1 от АПК, което се налага с оглед защитата на особено 
важни обществени интереси и потребности от значение за населението, поради което 
влизането в сила на решението по стандартния ред ще доведе до забавяне на 
процедурата. 
 

Общ брой на общинските  съветници:                     21     

Присъствали:                         17            

Гласували:                          17 

“ЗА”                          17           

“ПРОТИВ”                            0 

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”                                                            0 

 

                                  

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 

Председател на ОбС-Септември          


