
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№402 

Взето с Протокол №16 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 28.07.2016г. 

 

 

Относно: Одобряване на ПУП-ПП /Парцеларен план/ за трасе на 
електропровод за захранване на ПИ №022108( УПИ І-108 за винопроизводство 
и хотелска дейност), м.”Гермето” в землището на с.Злокучене 
 
 
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 № ХІ на ОЕС, от протокол 

№ 7 от 30.06.2016 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 №022108 (УПИ І-108 За винопроизводство и хотелска 

дейност) в м.”Гермето” в землището на с.Злокучене 

Проектът на трасето на водопровода започва от съществуващ 

водопровод ф80 в регулацията на с.Злокучене, пресича улица с осови точки 44-

45-46, след което излиза от границите на населеното място и се насочва на 

изток в северния сервитут на ПИ №000038 (междуселищна пътна транспортна 

мрежа) до достигане на имот №022108, който ще бъде захранен. Общата 

дължина на трасето е 50 м. от които 41 м. са извън регулация и 9 м. в 

регулация. 

 Проектът на трасето на електропровода започва от  стълб №1 изв.А 

ТП/БКТП №1 Център Злокучене КЛ/ВЛ Победа пс/ст Белово, пресича улица с 

осови точки 42-43-44, чупи на югоизток като преминава по тротоара на улицата, 

след което излиза от границите на населеното място и се насочва на изток в 

северния сервитут на ПИ №000038, успоредно на имотните граници до 

достигане на ПИ №022108, който ще бъде захранен. Общата дължина на 

електропровода е 156 м., от които 41 м. са извън регулацията , а 115 м. са в 

регулацията на с.Злокучене.                                                                                                 



 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:                                    17  

Гласували:                           17  

“ЗА”                                      17  

“ПРОТИВ”                             0   

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”                                                            0  

 

            

 

                             

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 

Председател на ОбС-Септември                                            

 


