
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№872 

Взето с Протокол №44 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на  20.12.2017г. 

 
Относно: Одобряване на ПУП-ПР на кв.117 и 116 по плана на гр.Септември 
 
 

Във връзка с Решение №765 от протокол 35 от заседание на ОС, 

проведено на 28.06.2017 г. за разрешаване изработване на ПУП-ПР на УПИ V-

Индивидуално комплексно жилищно строителство в кв.117 и улици с осови 

точки 704-460-451, 460-461 и 451-459 по плана на гр.Септември, служебно е 

изготвен проект за частично изменение на ПР. Същият е разгледан на 

заседание на ОЕС и е взето Решение ІХ от протокол №10 от 07.09.2017г., с 

което се приема проекта със забележка, ПУП-ПР да се съгласува с 

„Електроразпределение юг” ЕАД. Съгласуван е проекта и е издадено 

съгласувателно писмо №7114017 г., като на скицата проект са отбелязани ел. 

проводите, които преминават през новообразуваните УПИ ХL-За жилищно 

строителство и ХLІ-За жилищно строителство.   

Общински съвет-Септември, след като се запозна с предложението на 

Кмета на Общината и след станалите разисквания, на основание чл.21, ал.1, 

т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ и Решение  ІХ от Протокол №10 от 

07.09.2017 г. на ОЕС 

Р Е Ш И: 

 

1. Общинският съвет на община Септември одобрява представения 

проект на ПУП– ПР  на кв.117 на УПИ V-За индивидуално комплексно жилищно 

строителство, кв.116 УПИ І-Училище и улици с осови точки 704-460-451, 460-

461 и 451-459 по плана на гр.Септември, с който УПИ V-За индивидуално 

комплексно жилищно строителство се разделя на 10 нови УПИ: ХХХІІ – За 

жилищно строителство, ХХХІІІ – За жилищно строителство, ХХХІV – За 

жилищно строителство, ХХХV – За жилищно строителство, ХХХVІ – За 

жилищно строителство, ХХХVІІ – За жилищно строителство, ХХХVІІІ – За 

жилищно строителство, ХХХІХ – За жилищно строителство, ХL – За жилищно 

строителство, ХLІ – За жилищно строителство и се обособява пешеходна алея, 

която да обслужва новообразуваните УПИ, с нанесени линии на ел. проводи 

през УПИ ХL – За жилищно строителство и ХLІ – За жилищно строителство.   



Трасетата на улици с осови точки  451-459, 704-460-451 и 460-461 се 

променят за сметка на УПИ І-Училище, УПИ V-Спортна площадка в кв.116 и 

УПИ V-За индивидуално комплексно жилищно строителство, УПИ ХХV-1405а, 

VІІІ-1405а, VІІ-1405а, І-1405а в кв.117. 

      2.  На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ Решението се съобщава чрез 

обнародване в „Държавен вестник”. 

      3. На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ Решението подлежи на 

обжалване пред Административен съд - гр.Пазарджик. Жалбите и протестите 

се подават чрез Общинския съвет на община Септември в 30-дневен срок от 

обнародване на решението в „Държавен вестник”   

 

 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници:              21 
Присъствали:                                            15   
Гласували:                                                 15  
 „За”:                                                           15 
„Против”:                                                      0  
„Въздържали се”:                                        0         
                                      
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


