
 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е  

 на основание чл. 128,  ал.2 от ЗУТ  

 

 

 

  

 ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ  СЪОБЩАВА, че е изработен ПУП - парцеларен план за 

трасе  на  електропровод и  водопровод Ф 90  захранващи ПИ 11154.317.13 /стар ПИ 317013/, 

м.”Ала Тепе” в землище с.Виноградец . 

Трасето на електропровода започва от съществуващ  ел кабел 20 КV  в землището на 

гр. Ветрен, където е и точката на присъединяване. Преминава през ПИ 10820.31.588 /стар ПИ 

31.588/-полски път  и ПИ 10820.31.843 /стар ПИ 000522/- междуселищна пътна транспортна 

мрежа чрез хоризонтално сондиране през ПИ 10820.31.843 /стар ПИ 000522/, след което 

навлиза в землището на с. Виноградец. Преминава през ПИ 11154.316.779 /стар ПИ 0.779- 

Полски път , ПИ 11154.316.733 /стар ПИ 0.733/- Полски път , продължава на изток и на около 

450м. след като пресече ПИ 11154.317.317 /стар ПИ 0. 317/-  Полски път , ПИ 11154.317.316 

/стар ПИ 0.316/ - Отводнителен канал и ПИ 11154.317.319/ стар ПИ 0.319/- Полски път достига 

до обекта за захранване  / ПИ 11154.317.13 /стар ПИ 317013/. Общата дължина  на 

електропровода  е около  459м.  

Трасето на водопровода  започва  от съществуващ водопровод Ф 200 за с. Карабунар, 

където е и точката на присъединяване  в землището на с. Карабунар, продължава на запад  по 

ПИ 36172.73.85 /стар ПИ 015/- Път III клас и на 817м.  навлиза в зем. на с. Виноградец, като 

продължава на запад  по ПИ 11154.317.105 /стар ПИ 0.105/- Път III клас, чупи на север като 

пресича ПИ 11154.317.322 /стар ПИ 0.322/ - Отводнителен канал  и достига до ПИ 

11154.317.13 /стар ПИ 317013/. Новият водопровод, ще бъде с диаметър  по бъдещ проект  ПЕ 

Ф90 с дължина  около 2170м.  

 Проектът се намира в Дирекция „АТУ” в община Септември, трети етаж и съгласно чл. 

128, ал.5  от ЗУТ, в едномесечен срок от обнародването в "Държавен вестник" /бр.97 от 

23.11.2018г./, заинтересованите лица могат да направят  писмени възражения, предложения и 

искания по проекта  до общинска администрация. 
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