
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№873 

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

проведено на 20.12.2017г. 

 

Относно: Одобряване на ПУП-ПР на УПИ ХХІ-6 в кв.2, УПИ І-19 и ІV-22 в кв.3, УПИ ІV-499, 
V-500 и VІ-501, 503 в кв.42 и улици с осови точки 23-24-24а-24б и 24б и 24а-127-128 по плана 
на с.Славовица 
 
 

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  ІІІ от Протокол №10 от 07.09.2017 г. на ОЕС 

РЕШИ: 

 
1.Общинският съвет на община Септември одобрява представения проект на ПУП– ПР    

на УПИ ХХІ-6 в кв.2, УПИ І-19 и ІV-22 в кв3, УПИ ІV-499,  V-500 и VІ-501,503 в кв.42 и на 
улици с осови точки 23-24-24а-24б и 24а-127-128 по плана на с.Славовица, с който в УПИ VІ-
501,503 и V-500 в кв.42 се променят дворищно регулационни и улично регулационни линии 
така, че  да минат по съществуващите на място граници, одобрени със заповед №25/17.05.2016 
г. на Кмета на общината, с което се променя и дворищно регулационната линия с УПИ ІV-499 
по имотни граници. В УПИ І-19 и УПИ ІV-22 в кв.3 се променят улично регулационните линии 
така, че да минат по имотни граници, одобрени със заповед №25/17.05.2016 г. на Кмета на 
общината. В УПИ ХХІ-6 в кв.2 се променя улично регулационната линия така, че да мине по 
имотна граница, одобрена със заповед №25/17.05.2016 г. на Кмета на общината. Заличават се 
улици с осови точки 23-24-24а-24б и 24а-127-128 и се създават нови улици с нови осови точки 
23-23е-23д-23а, 23а-23б-23в-128 и 23а-23г, по изградените на място улици 

      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:                                              18 
Гласували:                                                   18 
 „За”:                                                            18 
„Против”:                                                      0 
„Въздържали се”:                                         0 
                                      
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 


