
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

№1123 

Взето с Протокол № 57 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 
проведено на 29.11.2018г. 

 
Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план 

– парцеларен план за трасе на електропровод СН, от ТП „4” в с.Ковачево до БКТП 

„2” в с.Злокучене.   

 Общинският съвет, след като се запозна с предложението на Зам. Кмета на 

Общината, на основание чл.21 ал.1 т.11 и т.8 и във връзка с ал.2 от ЗМСМА, 

чл.124а, ал.1 и ал.5 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл.29 

от ЗОЗЗ, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, чл.25, ал.3, т.1 и ал.5 от ЗСПЗЗ и след станалите 

разисквания 

Р Е Ш И : 
 
   1.Одобрява задание за проектиране на ПУП–ПП за трасе на 

електропровод  СН, от ТП „4” в с. Ковачево до БКТП „2” в с. Злокучене   

2.Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план - 

парцеларен план за  трасе на електропровод СН (средно напрежение), от ТП „4” 

в с.Ковачево до БКТП „2” в с. Злокучене   

 Трасето на електропровода да започне от съществуващ ТП „4” в с. 

Ковачево, минава през имоти с идентификатори 37491.12.210 (пасище, мера), 

37491.21.264 (територии за транспорт), 37491.11.302 (водни течения), 

37491.22.277 (територии за транспорт) и 37491.22.278 (отводнителни канали) по 

КК на землище с.Ковачево и през имоти с идентификатори 31214.13.192 

(територии за транспорт) и 31214.20.9901 (населено място) по КК на землище 

с.Злокучене и достига до БКТП „2”. Сервитута на кабела е 0,60 м. от двете страни 

на ел. провода. Дължината на проектното трасе на електропровода е около 

2594,80 м. 

  2.1.Обемът и съдържанието на проекта да са съобразени с Наредба №7 

от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове 

територии и устройствени зони, Наредба №8 от 14.06.2001г. за обема и 

съдържанието на устройствените планове и правилата за допускане, изменение, 

процедиране и одобряване на подробните устройствени планове на територията 

на Община Септември. 



2.2. Проектът да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ и всички 

специализирани законови и подзаконови актове (вкл. необходимите 

съгласувания с контролните органи, експлоатационните дружества) 

3.Изработването на ПУП-ПП е за сметка на „Електроразпределение Юг” 

ЕАД Пловдив,  и да се представи в общината за одобрение в двугодишен срок от 

влизане в сила на настоящото решение. 

 4.На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на 

оспорване. 

             5.Общински съвет изразява предварително съгласие за право на 
прокарване и дава право на преминаване на трасе на електропровод  през 
общински имоти: 

ПИ 37491.12.210 – пасища, мери, землище Ковачево 
ПИ 37491.21.264 – територии на транспорта, землище Ковачево 
ПИ 37491.22.277 – територии на транспорта, землище Ковачево  

ПИ 31214.13.192 – територии на транспорта, землище Злокучене 

6.Общински съвет да изрази предварително съгласие за учредяване на 
правата по ал.4 от чл.25 от ЗСПЗЗ за имот 37491.12.210 – пасище, мера с 
мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници. 

7.Общински съвет да определи срок на валидност на предварителното 
съгласие, две години от влизане в сила на решението. 
8.Възлага изпълнението на настоящето решение на Кмета на община Септември                                

 

 

 

 

Общ брой общински съветници:                 21 
Присъствали:                                                21 
Гласували:                                                     21 
 „За”:                                                               21                       
„Против”:                                                          0    
„Въздържали се”:                                            0                 
 
 
 
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


