
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№518 

Взето с Протокол №22 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 29.11.2016г. 

 

Относно: Одобряване на ПУП-ПП /Парцеларен план/ за трасе на общински път от път 
ІV клас(Септември-Ветрен), покрай „Рьофикс” до Стопански двор „Фермата” 
гр.Септември 

 

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, чл.1 от ЗУТ и Решение ХІ от Протокол №11 от 28.10.2016 г. на ОЕС, 

Р Е Ш И: 

1. Общинският съвет на община Септември одобрява представения проект на 
ПУП– ПП трасе на общински път от път ІV клас (Септември – Ветрен), покрай 
„Рьофикс” до Стопански двор „Фермата” гр.Септември, с цел да се проведе процедура 
за промяна на предназначението на имоти №011356, №011501, №011421, №011355, 
№011493 и №011391. Трасето на новопроектирания път започва от края на ПИ 
№000024 – полски път, насочва се на северозапад, засягайки част от ПИ №011356 – 
полски път, преминава в границите на ПИ №011501 и след около 460 м. навлиза в ПИ 
№011421, като засяга и ПИ №011355 – полски път, сменя посоката си на югозапад и 
навлиза в границите на ПИ №011493, където се разклонява, като едното отклонение 
достига до ПИ №000150 – път ІV- клас (Септември – Ветрен), второто отклонение чупи 
в посока югоизток и достига до ПИ №000108, като засяга и ПИ №011391 – 
отводнителен канал. Дължината на проектното трасе е 1200 м. с едно отклонение от 
187 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”   
 

 
 

Общ брой на общинските  съветници:                   21    

Присъствали:                       17           

Гласували:             17            

“ЗА”                         17           

“ПРОТИВ”                          0 

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”                                                    0 

    

                  

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 

Председател на ОбС-Септември                                            


