
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

№1184 

Взето с Протокол № 60 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 
проведено на  27.02.2019г. 

 
Относно: Одобряване на ПУП-ПП/Парцеларен план/ за трасе на електропровод и 
водопровод за захранване на имот с идентификатор 11154.317.13, м.”Ала Тепе” по КК 
на землище с.Виноградец 

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 ІV, от протокол №1 от 25.01.2019 г. на ОЕС, 

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  имот с идентификатор 11154.317.13, м.”Ала Тепе” по КК на землище 
с.Виноградец 

 Трасето на електропровода започва от съществуващ ел. кабел 20 кV в 
землището на гр.Ветрен, където е и точката на присъединяване. Минава през имот 
10820.31.588 (полски път) и 10820.31.843 (междуселищна пътна транспортна мрежа) 
чрез хоризонтално сондиране през имот 10820.31.843 навлиза в землището на 
с.Виноградец. Преминава през имот11154.316.779 (полски път), имот 11154.316.733 
(полски път), продължава на изток и на около 450 м., пресича имоти 11154.317.317 
(полски път), 11154.317.316 (отводнителен канал) и 11154.317.319 (полски път) и достига 
до имот 11154.317.13, който ще бъде захранен. Дължината на електропровода е 459 м. 
със сервитут 1,0 м. от двете страни. 

Трасето на водопровода започва от съществуващ водопровод Ф200 за 
с.Карабунар, където е и точката на присъединяване. Продължава на запад до имот 
36172.73.85 (път ІІІ клас) в землището на с.Карабунар и на 817 м. навлиза в землището 
на с.Виноградец като продължава на запад по имот 11154.316.105 (път ІІІ клас), чупи на 
север като пресича имот 11154.316.322 (отводнителен канал) и достига до имот 
11154.317.13, предмет на разработката. Дължината на водопровода е 2170 м. със 
сервитут 0,60 м (0,645 м . включващ диаметъра на тръбата) от двете страни. 

 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:                                                17 
Гласували:                                                    17  
 „За”:                                                              17              
„Против”:                                                         0   
„Въздържали се”:                                           0  
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 


