
 

 

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, водопровод и оптична кабелна линия за захранване на ПИ 

11154.231.82 /стар ПИ 231082/, м.”Красови ливади” в землище с.Виноградец . 

Трасето на електропровода започва от нов ЖБ стълб монтиран в междулстълбието на 

стълб № 214 и стълб № 215 на извод СН „Бошуля” подстанция „Септемврийци” в ПИ 

11154.203.208 /стар ПИ 000208/, където е и точката на присъединяване. Преминава през ПИ  

11154.203.31 /стар ПИ  203.31/ Пасище, мера, чупи на юг по ПИ11154.231.98 /стар ПИ 0.98/- 

Местен път, продължава по него след което се отклонява на запад по ПИ 11154.231.102 /стар  

ПИ 231.102/ -Полски път, след това навлиза в ПИ 11154.231.229 /стар ПИ 000229/ - Полски 

път продължава на юг по него и достига до ПИ11154.231.82 /стар ПИ 231082/ обект на 

захранване. Всички засегнати имоти са общинска публична собственост. Общата дължина на 

ел. провода е 716 метра. Сервитута на провода е 1 м. от двете страни на провода. 

 Трасето на водопровода започва от съществуващ уличен водопровод ПЕВП тръби Ф 

90 в регулацията на с. Виноградец, където е и точката на присъединяване. Продължава на юг 

по ПИ11154.231.98 /стар ПИ 000098/- Местен път и на 60 метра продължава по трасето на ел. 

провода до обекта на захранване. Общата дължина на проектното трасе на водопровода е 767 

метра. Предвиденият сервитут на трасето е 0.60м + диаметъра на тръбата /0.645м от двете 

страни/.  

 Трасето на оптичната кабелна линия изцяло е по трасето на водопровода. 

 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.91 от 

02.11.2018г./, заинтересованите лица могат да направят  писмени възражения , предложения и 

искания по проекта  до общинска администрация. 
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