
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№812 

Взето с Протокол №39 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 28.08.2017г. 

 

 

Относно: Одобряване на ПУП – ПП /Парцеларен план/ за трасе на водопровод 

в землищата на с.Симеоновец и гр.Септември 

 

Общински 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 VІ на ОЕС, от протокол №8 от 

13.06.2017 г. 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Общинският съвет на община Септември одобрява представения ПУП-

ПП /парцеларен план/ за определяне на трасе на водопровод в землищата на 

с.Симеоновец и гр.Септември. 

    Трасето на водопровода се предвижда да започне от северната страна 

на ПИ №000015, собственост на „В и К”, излиза в ПИ №004025  с НТП 

„Селскостопански път” и се разделя в източна и западна посока.  

В източна посока трасето достига до ПИ №000016 с НТП „Път от 

републиканската пътна мрежа (ІІІ-8402 Варвара-Септември) и продължава с 

хоризонтално сондиране до достигане на съществуващ водопровод ПЕ Ф90, 

разположен в обхвата на пътя.  

 В западна посока трасето върви  в ПИ №004025  с НТП 

„Селскостопански път”, прави чупка на север и продължава по него до 

следващата чупка на изток в ПИ №004172 с НТП „Селскостопански път” до 

достигане  североизточния край на землището на с.Симеоновец и на границата 

със землището на гр.Септември. С нова чупка на север, трасето навлиза в 

землището на гр.Септември в ПИ №020036 с НТП „Селскостопански път”, 

пресича ПИ №020035 с НТП „Селскостопански път” и навлиза в частен имот 

№020021 с НТП „нива”. След излизането на трасето от частния имот навлиза и 

продължава в северна посока през имот №000060 с НТП „Път от 

републиканската пътна мрежа” (ІІІ-8402 Варвара-Септември) и навлиза в 



урбанизираната територия на гр.Септември до улица с осови точки 545-544, 

прави чупка на запад по улицата до достигане на съществуващ водопровод АЦ 

Ф80. Дължината на трасетата  са 73 м. и 672 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”   
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