
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№315 

Взето с Протокол №11 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 26.05.2016г. 

ОТНОСНО: Одобряване на ПУП – ПП /Парцеларен план/ за трасе на 

водопровод и електропровод за захранване на ПИ №007057 в м.”Велчова черника” в 

землището на с.Ветрен дол 

 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 № VІІІ на ОЕС, от протокол № 1 от 

02.03.2016 г. 

Р Е Ш И: 

1. Общинският съвет на община Септември одобрява представения ПУП-ПП 
/парцеларен план/ за определяне на трасе на водопровод и електропровод за 
захранване на ПИ №007057 в м.”Велчова черника” в землището на с. Ветрен дол. 

 Проектът на трасето на водопровода започва от съществуващ водопровод ф2, 
разположен покрай южната страна на Стопанския двор и преминава в посока север в 
сервитута на ведомствен път №000411, след около 39 м. чупи в посока изток, пресича 
напоителен канал ПИ №000409 и достига до ПИ №007057, който ще бъде захранен. 
Общата дължина на водопровода е 45м. 
  Проектът на трасето на електропровода започва от ТНН на нов БКТП №4 
Ветрен дол в имот №482006, като преминава в сервитута на съществуваща кабелна 
линия, излиза от имота, продължава в посока югоизток по ведомствен път ПИ 
№000570, отново сменя посоката си на юг по ведомствен път ПИ №000411,  след което 
чупи на изток, пресича пътя и напоителен канал ПИ №000409 и достига до ПИ 
№007057, който ще бъде захранен. Общата дължина на електропровода е 191 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:                      21 

Гласували:             21 

“ЗА”                       21 

“ПРОТИВ”              0     

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”                                             0  

 

 

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 

Председател на ОбС-Септември   


