
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№1263 

Взето с Протокол №63 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 29.05.2019г. 

Относно: Даване на съгласие за изграждане на път с трайна настилка/чакълиране и 
асфалтиране/, преминаващ през ПИ 11154.175.100 с НТП-за селскостопански, горски, 
ведомствен път, част от ПИ 11154.175.547 с НТП-за селскостопански, горски, 
ведомствен път, преминава през ПИ 11154.166.113 с НТП-дере и през част от 
11154.166.25 с НТП-за селскостопански, горски, ведомствен път, находящи се в 
м."Топкория" в землището на с.Виноградец с дължина до 800 метра и да се включи в 
капиталовата програма. 
 

Като се запознах и разгледах искането постъпило в Община Септември с вх. №2600-

605/14.05.2019г. от „Винарна Славовица” ООД, с. Славовица, предлагам, освен 

посочените имоти в искането да се разработи вариант включващ и част от ПИ 

11154.166.113 с НТП-дере и през част от 11154.166.25 с НТП-за селскостопански, горски, 

ведомствен път, находящи се в м. „Топкория” в землището на с. Виноградец Това се 

налага за оптимизиране трасето на полският път и по-безопасен излаз на Републикански 

път ІІІ-8402. Предвид факта, че исканото трасе излиза в завой на главен път и не е 

безопасно. 

Дължината на проектното трасе възлиза на около 800 метра. 

Общински съвет – Септември, обсъди предложението на Кмета на Общината 

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

Р Е Ш И: 

 1. Общински Съвет гр. Септември дава своето съгласие, да се изгради път с 
трайна настилка (чакълиране и асфалтиране), преминаващ през ПИ 11154.175.100 с 
НТП-за селскостопански, горски, ведомствен път, част от 11154.175.547 с НТП-за 
селскостопански, горски, ведомствен път, преминава през ПИ 11154.166.113 с НТП-дере 
и през част от 11154.166.25 с НТП-за селскостопански, горски, ведомствен път, 
находящи се в м. „Топкория” в землището на с. Виноградец с дължина до 800 метра. 

2. Общински Съвет гр. Септември дава своето съгласие да се включи в 
капиталовата програма на 2019г. 

       3. Възлага на Кмета на Община Септември да организира изпълнение на 
решението. 

Общ брой общински съветници          21 

Присъствали: 19 

Гласували: 19 

"За": 19 

"Против": 0 

"Въздържали се": 0 

  

КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 


