
  
    
 
 

О Б Я В Л Е Н И Е 
 

На основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ 
 

 
 ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ СЪОБЩАВА, че със Заповед № ТУ-220/31.08.2018 г. на 
Областен Управител на област Пазарджик, във връзка с постъпило заявление от г-н Марин 
Рачев, Кмет на община Септември с №0600-104/22.08.2018 г. (наш вх. № 1101-211/22. 08. 2018 
г.) за Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план(ПУП- ПП) 
за обект на техническата инфраструктура - трасе на подземен електропровод, както следва: 
 Проект за подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект:  
„Трасе на електропровод 20 кV, захранващ нов трафопост в УПИ VIII-6, кв. 3 и нов 
трафопост в УПИ VIII-9 в м. „Милеви скали", землището на с. Симеоновец, община 
Септември на територията на землище на с. Драгиново, община Велинград и землище на с. 
Симеоновец, община Септември, област Пазарджик. 
 На основание чл. 124а, ал. 3 и ал. 5, чл. 124б, ал. 1, във връзка с чл. 110 ал. 1, т. 5 от 
Закона за устройство на територията(ЗУТ) и чл. 54, ал. 1, т. 2 и чл. 55, ал. 6, т. 3 от Закона за 
горите се разрешава и одобрява заданието за изработване на ПУП-ПП на Община Септември, 
със седалище и адрес на управление - гр. Септември, „ул. "Александър Стамболийски" № 
37А", представлявана от Марин Рачев - Кмет на община Септември, изработване на Подробен 
устройствен план - Парцеларен план(ПУП-ПП) за обект на техническата инфраструктура за 
трасе на подземен електропровод и одобрявам задание за проектиране: Проект за подробен 
устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Трасе на електропровод 20 кV, от 
съществуващ трафопост в землище на с. Драгиново, община Велинград за захранване на 
нов трафопост в УПИ VIII-б, кв. 3 и нов трафопост в УПИ VIII-9 в м. „Милеви скали", 
землището на с. Симеоновец, община Септември на територията на землище на с. 
Драгиново, община Велинград и землище на с. Симеоновец, община Септември-област 
Пазарджик 
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