
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 40 
 

Взето с Протокол №4 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 
проведено на 22.12.2015г. 
 

Относно: Одобряване на ПУП – ПРЗ за кв.173 и част от кв.159 и улица с осови 
точки 63-64 по плана на гр.Септември   

  
Общинският съвет, 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, във връзка с Решение № ІІІ на ОЕС, взето с 
протокол № 6 от 03.09.2015 г. 

 
Р Е Ш И: 

 
  1. Общинският съвет на община Септември одобрява представения 

ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ за  кв.173 и част от кв.159 и улица 
с осови точки 63-64апо плана на гр.Септември, с който се променя трасето на 
улицата, обособява се ново трасе, изместено в североизточна посока с нови 
осови точки 62а-64б с ширина 8,00 м. С изменение на уличната регулация в 
кв.159 се предвижда дворищно регулационните линии на УПИ І, ІІ, ІІІ и ІV да 
достигнат до новата улична регулация. В кв.173 се предвижда да се обособят6 
бр. нови УПИ и алея с ширина 3,00 м. с осови точки 62б-62в, съгласно 
представения проект за ПР. С ПЗ (план за застрояване) в кв.173 се предвижда 
свободностояща нискоетажна застройка в устройствена зона „Жм” (Жилищна с 
малка височина) и с градоустройствени показатели: Плътност на застрояване – 
60%, КИНТ – 1,2, Минимално озеленяване – 40 % и Н= до 10,00 м.  

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 на общинските съветници:   21   
Присъствали:       20  
Гласували:        20 
“ЗА”        20 
“ПРОТИВ”          0 
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”       0  

 

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 
Председател на ОбС-Септември 
 


