
 

О Б Я В Л Е Н И Е 

На основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ 

 

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ СЪОБЩАВА, че с Решение №593 взето с Протокол 

№24 от заседание на Общински съвет гр. Септември проведено на 20.01.2017г. се 

одобрява задание и се разрешава изработване на проект за подробен устройствен план – 

ПП за трасета на електропровод и водопровод, захранващ ПИ № 387010 (проектен) в 

м.”Бунара” по КВС на землище с.Варвара.   

Трасето на електропровода се предвижда да започне от съществуващ стоманено 

решетъчен стълб 129/23 който се намира в ПИ № 000497- полски път,  след което на юг пресича 

напоителен канал ПИ№000627 и навлиза в сервитута на съществуващ полски път ПИ № 000588 

, общинска собственост, след около 500м преминава през ПИ № 311015 – полски път и навлиза 

в сервитута на общински път ПИ № 000156, там сменя посоката си на изток и достига до имота 

на Възложителя ПИ № 387010(проектен), където се предвижда присъединяване към нов 

трафопост. Дължината на проектното трасе на електропровода и 608м. 

Трасето на подземния водопровод се предвижда да започне от ПИ № 000080 с НТП 

„находище на пресни подземни води”, насочва се на юг преминавайки през ПИ № 021004 и № 

021013 с НТП „естествени ливади” земи по чл.19 собственост на община Септември, достига до 

полски път ПИ № 000164, където сменя посоката си на изток до навлизане в ПИ № 000170 

полски път, като преди това пресича напоителен канал ПИ № 000181, трасето продължава на 

север, предвиждайки да се положи в сервитута на тръбопровода Ф800 за проектната МВЕЦ в 

същият имот, след около 480м преминава през ПИ №017019 с НТП „пасище мера” собственост 

на община Септември и навлиза в полски път ПИ № 000155, без да променя посоката си 

трасето преминава и в ПИ №000072 с НТП „пасище мера, чупи на изток, и след 80м отново 

изменя посоката си на север и достига до захранващият ПИ № 387010(проектен).  Дължината 

на проектното трасе на подземния водопровод е 1588м. 

 


