
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№1314 

Взето с Протокол №66 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 26.08.2019г. 

Относно: Предварително съгласие за преминаване през имоти – общинска 
собственост в землището на с.Виноградец, за обект „Преносен газопровод до 
Панагюрище и Пирдоп” 
 
 

В общинска администрация е постъпило искане с вх.№9200-360-

1/19.08.2019г. от „ГАЗТЕК-ПОВВИК” ДЗЗД придружено със Заповед №РД-02-15-

54/02.06.2017 г. на МРРБ на Република България за изработване на ПУП-ПП за 

обект „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп” с което се иска да бъде 

постановено решение за предварително съгласие, за преминаване на трасе на 

газопровод и неговите технологични съоръжения през  общински имоти. 

С решение на Министерски съвет №312/10.05.2018г. „Преносен 

газопровод до Панагюрище и Пирдоп” е определен за национален обект и за 

обект с национално значение. 

Общински съвет – Септември, обсъди предложението на Кмета на Общината 

Марин Василев Рачев и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.30, ал.3 от 

ППЗОЗЗ и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ. 

 
Р Е Ш И: 

  
1. Дава предварително съгласие за право на преминаване на проектното 

трасе на газопровода и неговите технологични съоръжения през 
общински имоти в землището на с.Виноградец, както следва: 

 
ПИ 11154.20.663 – за селскостоп. горски, ведомствен път м.”Кайрака”, 

засегната площ 0,083 дка; 
ПИ 11154.20.751 – за селскостоп. горски, ведомствен път м.”Кайрака”, 

засегната площ 0,207 дка;  
ПИ 11154.41.93 – за селскостоп. горски, ведомствен път м.”Сухата 

чешма”, засегната площ 0,372 дка;  
ПИ 11154.41.100 – за селскостоп. горски, ведомствен път м.” Сухата 

чешма”, засегната площ 0,087 дка; 
ПИ 11154.41.101 – за селскостоп. горски, ведомствен път м.” Сухата 

чешма”, засегната площ 0,101 дка; 
ПИ 11154.41.107 – за селскостоп. горски, ведомствен път м.” Сухата 

чешма”, засегната площ 1,974 дка; 



ПИ 11154.41.641 – за селскостоп. горски, ведомствен път м.” Сухата 
чешма”, засегната площ 2,326 дка; 

ПИ 11154.41.643 – напоителен канал м.” Сухата чешма”, засегната площ 
0,004 дка; 

ПИ 11154.51.106 – напоителен канал, засегната площ 0,224 дка; 
ПИ 11154.51.630 – напоителен канал м.”Каваците”, засегната площ 0,076 

дка; 
ПИ 11154.51.631 – за селскостоп. горски, ведомствен път м.”Каваците”, 

засегната площ 0,741 дка; 
ПИ 11154.51.632 – за селскостоп. горски, ведомствен път м.”Каваците”, 

засегната площ 0,057 дка; 
ПИ 11154.40.649 – овраг, промойна, засегната площ 0,039 дка; 
ПИ 11154.41.107 - селскостоп. горски, ведомствен път м.” Сухата чешма”, 

засегната площ 0,199 дка; 
 
 

2. Възлага на Кмета на Община Септември да организира изпълнение на 

решението. 
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Присъствали: 18 

Гласували: 18 

"За": 18 

"Против": 0 

"Въздържали се": 0 
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