
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№809 

Взето с Протокол №39 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 28.08.2017г. 

 

Относно: Одобряване на ПУП-ПП/Парцеларен план/ за трасе на общинския 
път до ВРЗ гр.Септември до път ІV клас Септември-Ветрен, минаващ през 
землищата на гр.Септември и гр.Ветрен 

 

 
Общински 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 ХІХ от Протокол №7 от 09.06.2017 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 до ВРЗ гр.Септември до път 

ІV клас Септември – Ветрен, минаващ през землищата на гр.Септември и 

гр.Ветрен, с цел да се проведе процедура за промяна на предназначението на 

имотите, които се засягат от трасето. 

  Трасето на новопроектирания общински път започва от път до 

ВРЗ-гр.Септември започва от път до ВРЗавод гр.Септември ПИ 023182 (полски 

път) , 000079 (полски път), 024266 (полски път), 024216 (полски път), 024254 

(нива),  024219 (нива),  024234 (нива), 024357 (полски път), 000068 (напоителен 

канал), 024228 (нива), 024245 (напоителен канал), 024180 (нива),  024057 

(полски път), 024077 (нива), 024278 (напоителен канал), 000073 (напоителен 

канал), 028575 (полски път), 025168 (полски път), 025002 (полски път), 028320 

(напоителен канал), 025065 (нива), 025057 (нива), 000084 (напоителен канал), 

028117 (полски път), 027101 (полски път), 028131 (нива), 027128 (нива), 027071 

(напоителен канал),  027067 (полски път), 027116 (нива), 000086 (пясъчни 

образувания), 027671 (напоителен канал), 027088 (нива), 027017 (полски път),  

027018 (напоителен канал), 027046 (нива), 028002 (нива), 027015 (полски път), 

027008 (напоителен канал), 027015 (полски път), 027001 (нива) всичките в 

землище гр.Септември и ПИ №013723 (полски път), 013762 (нива) в землището 

на гр.Ветрен и се включва в път ІV клас Септември – Ветрен.  



Трасето на новопроектирания общински път започва от път до ВРЗ-

гр.Септември започва от път до ВРЗавод гр.Септември, като преминава 

последователно в посока север- запад-север, като засяга полски пътища ПИ 

№023182, 000079, 024266, 024216, 024357, 024057, 028575, 025168, 025002, 

028117, 027101, 027067, 027017 и 027015, ниви  ПИ №024254, 024219, 024234, 

024228, 024180, 024077, 025065, 025057, 028131, 027128, 027116, 027088, 

027046 и 028002, напоителни канали ПИ №000068, 024245, 024278, 000073, 

028320, 000084, 027071, 027671, 027018 и 027008 и ПИ №000086 – пясъчни 

образувания в землището на гр.Септември, след което навлиза в землището 

на гр.Ветрен, сменя посоката си на изток и преминава по полски път ПИ 

№013723 до достигане на път ІV клас (Септември – Ветрен), където засяга и 

ПИ №013762 – нива в землището на гр.Ветрен и ПИ №027001 – нива в 

землището на гр.Септември. 

      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:                                             20  
Гласували:                                                 20 
 „За”:                                                           20 
„Против”:                                                      0 
„Въздържали се”                                         0 
 
 
 
ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 
Председател на ОбС-Септември 
 


