
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
                       

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 768 

  
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 напорен  

водопровод за захранване на имоти в с.Долно Вършило, община 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 от ЗУТ, във връзка с Решение № І на ОЕС, взето с протокол № 4 от 
13.06.2014 г. 

                                                Р Е Ш И: 
 

  1. Общинският съвет на община Септември одобрява представения ПУП-ПП 
/парцеларен план/ за определяне на трасе на напорен водопровод за захранване на 
имоти в с.Долно Вършило. Трасето на водопровода започва от съществуващ, главен 
водопровод в южната част на с.Горно Вършило, община Септември. Минава по улица 
в регулацията на населеното место, като извън регулацията продължава по път №711 
(път ІV клас), пресича река с №603 (по моста на общинския път) и продължава по имот 
№682 (път ІV клас), навлиза в регулацията на с.Долно Вършило, минава по улица, 
след което пресича автомагистрала „Тракия” въздушно, през съществуващ прокар 
(подлез) и продължава по път №453 (път ІV клас), пътища №733 (местен път), №475 
(полски път) и №346 (полски път), достига до проектен напорен резервоар в ПИ 
№033023 (033030 – проектен). От проектния резервоар се връща по същото трасе 
(през имоти №346, №475, №733,  №453), продължава по имот №453 и през имоти 
№027019 (частна, друг вид застрояване) и №027014 (друга земеделска територия) 
достига до съществуваща шахта, където се включва към съществуващ действащ 
водопровод 

    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 
 


