
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ   
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№762 

Взето с Протокол №35 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 28.06.2017г. 

 

Относно: Искане за определяне на трасе за сградно водопреносно отклонение, 
съгласно представено към искането геодезическо заснемане. 
 
 
Във връзка с искане с Вх.№2600-587/19.05.2017г., отговор с Изх.№2600-587-
1/08.06.2017г. и искане с Вх.№2600-639807.06.2017г. от страна на „Елтрейд” 
ООД, ЕИК 832076302, представлявано от управителя Николай Проданов, Кмета 
на община Септември е сезирал с гореописаните искания за назначаване на 
комисия по чл.71 от ЗУТ с искане за определяне на трасе за сградно 
водопреносно отклонение, съгласно представено към искането геодезическо 
заснемане. 
 
Общински съвет-Септември, след като се запозна с направеното предложение 
от Кмета на Общината и предвид проведените разисквания, съобрази 
следното: 
 
В конкретния случай счита, че не се касае за сградно водопреносно отклонение 
така, както е описано в подадените документи, тъй като се иска изграждането 
на водопровод от водоизточник до съществуваща сграда, а не изграждане на 
водопреносна връзка между съществуващ водопровод и сграда. 
 
Освен това е видно, че предвиденото по геодезическото заснемане трасе 
преминава през имот-публична общинска собственост, което ще доведе до 
ограничение върху цитирания имот, което би навредило на обществения 
интерес. 
 
Следва да бъде съобразено и обстоятелството, че същият водоизточник 
захранва общински водопровод, от който черпят минерална вода другите 
ползватели на сондажа. 
 
Не на последно място, следва да се отбележи, че част от СОЗ на 
водоизточника се намира извън регулационните граници на Варварски 
минерални бани. 
 
 
 
Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, 
 
 
 



Р Е Ш И: 
 

1. Общински съвет-Септември не разрешава на „Елтрейд” ООД, ЕИК 
832076302 така поисканото водопроводно отклонение, тъй като не се 
касае за сградно водопреносно отклонение, а за изграждането на 
водопровод от водоизточник до съществуваща сграда и се ограничават 
правата върху имот-публична общинска собственост. 

2. Възлага изпълнението на настоящото решение на Кмета на община 
Септември. 

 
 
 
 
 
 
Общ брой на общинските съветници:                 21   
Присъствали:                     19   
Гласували:                      19 
“За”:                      12 
“Против”:                       4  
“Въздържали се”:                                3 

 

 

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 
Председател на ОбС-Септември 
 


