
О Б Щ И Н А     С Е П Т Е М В Р И 
З А П О В Е Д 

№39 
гр.Септември, 23.09.2014г. 

 
 Във връзка със заповед №08 от 27.02.2014г. на Кмета на 
Общината за изработване на ПУП-ПП за определяне на трасе на 
водопровод за минерална вода за захранване на обект в УПИ ІІ-
503,504 в кв.57 по плана на с.Варвара, с искане вх.№26-00-558 
от 19.06.2014 год. Георги Кирилов Атанасов е внесъл в Общината 
изработен ПУП-ПП. Същият е разгледан на заседание на ОЕС и е 
взето Решение ХV от протокол №05 от 08.08.2014 г.   
 Ето защо и на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка с 
чл.150, ал.6 от ЗУТ   

О Д О Б Р Я В А М: 
 

    Представения проект за  ПУП-ПП за  определяне на трасе 
на водопровод за минерална вода за захранване на УПИ ІІ-
503,504 в кв.57 по плана на с.Варвара. Трасето започва от 
югозападния край на моста на р. Ели дере, продължава по улица 
с осови точки 186-28, пресича улицата (път втори клас ІІ-84, 
Звъничево-Велинград, въздушно под моста) и продължава в 
североизточния й край между регулационната линия и тротоара. 
Завива надясно по десния тротоар на улица с осови точки 185-
180-178, след което завива наляво по десния тротоар на улица с 
осови точки 178-176, завива надясно по десния тротоар на улица 
с осови точки 176-171, след това завива наляво по десния 
тротоар по улица с осови точки 171-170. Прави завой надясно и 
излиза на третокласен път (ІІІ-8402, Варвара-Септември-
Церово), върви в сервитута му от дясната му страна през 
съществуваща зелена площ, пресича пътя под него по дюкер за 
поливна вода и продължава да върви от лявата му страна по 
тротоара (в зелената площ) на улица с осови точки 170-161-160-
159 до достигането му пред УПИ ІІ-503,504 в кв.57 по плана на 
с.Варвара. Дължината на трасето е около 1180 м. 
 На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ и чл.150, ал.8 от 
ЗУТ, настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК 
чрез община Септември пред Административен съд гр.Пазарджик в 
14-дневен срок от нейното съобщаване. 
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