
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

№1049 

Взето с Протокол № 54 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 
проведено на 31.08.2018г. 

Относно: Одобряване на ПУП – ПП /Парцеларен план/ за трасе на общински път 
от с.Злокучене, минаващ около сондажните кладенци и достига до рибарниците 
и от тях до Стопански двор „Фермата” в землището на 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  Х от Протокол №5 от 29.05.2018 г. на ОЕС 

Р  Е  Ш  И: 

1.Общинският съвет на община Септември одобрява представения проект 
на ПУП– ПП трасе на общински път от строителните граници на с.Злокучене, 
минаващ около сондажните граници кладенци и достига до рибарниците и от тях 
до Стопански двор „Фермата в землището на гр.Септември, с цел да се проведе 
процедура за промяна на предназначението на земеделските имоти в 
землището на с.Злокучене и гр.Септември. Трасето на новопроектирания път 
минава през следните имоти: в землището на с.Злокучене – имоти №№ 011136 
(полски път), 000012 (отводнителен канал), 011146 (полски път), 011171 (нива), 
011147 (полски път), 017140 (нива), 017138 (нива) и в землището на 
гр.Септември – на имоти №№011547 (полски път), 011548 (път – ІV клас), 011549 
(полски път), 011388 (полски път), 011387 (полски път), 012300 (полски път), 
011353 (отводнителен канал). 

  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 общински съветници:              21 
Присъствали:                                             17 
Гласували:                                                  17 
 „За”:                                                            17                             
„Против”:                                                       0  
„Въздържали се”:                                         0                   
 
 
КУЗО БОЖИНОВ 
Заместник-Председател на ОбС-Септември 
съгл.Решение 897/30.01.2018г. 
 


