
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
                       

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 767 

  
Взето с Протокол №51 от заседание на Общински съвет гр. Септември, 
проведено на 25.06.2014г. 
 

Относно: Одобряване на ПУП – ПП /Парцеларен план/ за трасе на подземен  
водопровод и електропровод, м.”Орешака” в землището на с.Бошуля 

   
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 от ЗУТ, във връзка с Решение № ІІ на ОЕС, взето с протокол № 2 от 
12.02.2014 г. 

                                               Р Е Ш И: 
 

1. Общинският съвет на община Септември одобрява представения ПУП - ПП 
/парцеларен план/ за определяне на трасе на подземен водопровод и електропровод 
за захранване  на УПИ І-12,13,14,15 За винарна в м”Орешака”, землище с.Бошуля.   
Трасето на електропровода е с дължина 162,00 м., който започва от започва от ЖР 
стълб №164 на ВЛ 20кV, насочва се на изток, пресича ПИ №002001 (дере) и ПИ 
№002002 (полски път), прави завой и продължава на североизток по пътя до УПИ І-
12,13,14,15 За винарна /ПИ №031015/, в м.”Орешака”, землище с.Бошуля. 
 Трасето на водопровод е с дължина 976,00 м., който започва от южния сервитут 
на ПИ №000931 (път ІІІ клас), пресича пътя чрез хоризонтален сондаж и се насочва на 
североизток в поземлени имоти №026201 и №025202 (полски пътища), пресича ПИ 
№001127 (отводнителен канал), след това в ПИ №025203 сменя посоката на 
северозапад. След 350 м. трасето завива и продължава в посока североизток, като 
пресича поземлени имоти №000125 (път ІV клас), ПИ №000272 (напоителен канал) и 
по ПИ №031200 (полски път) достига границите на УПИ І-12,13,14,15 За винарна /ПИ 
№031015/, в м. ”Орешака”, землище с.Бошуля. 

    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:             15 
Гласували:              15 
“ЗА”              15 
“ПРОТИВ”                0 
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”                                              0 
                   
           
АНТОН ВЛАХОВ 
Председател на ОбС-Септември 
 


