
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№317 

Взето с Протокол №11 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 26.05.2016г. 

 

Относно: Одобряване на проект за изменение на ПУП – ПУР (План за 

улична регулация) за централна градска част на гр.Септември в обхват: кв.107, 

кв.118, кв.120, кв.128, кв.129 и кв.130 по регулационния план 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, чл.136, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, чл.103, ал.4 и 

протокол на ОЕС №4 от 19.05.2016 г., Решение № І 

Р Е Ш И: 

1. Общинският съвет на община Септември одобрява представения проект на 

ПУП– ПУР на улично пространство между квартали 118, 120 и 107 и 

оптимизиране на улици между квартали 130, 129, 128 и 107 по плана на 

гр.Септември с части: Архитектура–Градоустройство, Геодезия, 

Паркоустройство и благоустройство, Пътна и Схема на техническата 

инфраструктура, с който се: 

  - Обособява нова отсечка на бул.”България” (от улица от ул.”Еделвайс” 

по бул.”България”), с нови осови точки 698 - 698а - 698б – 744б, през централна 

градска част до ул.”Калина”, като реалното състояние представлява пешеходна 

зона 

- Предвижда връзка с нова улица за еднопосочно движение между 

квартали 107 и 118, която достига до осова точка 714, като се предвижда нова 

еднопосочна улица с нови осови точки 714 -714а- 698в- 698а и ширина на 

улицата от 6м. до 10 м., която се свързва с гореописаната улица и с улица 

„Калина” 

- Заличава улица тупик с осови точки 715- 716- 717 в кв.118. 

- Създава нов УПИ ХХХІV-За площад 

- Коригира регулационната линия в южната част на УПИ ХІ-За училище 

така, че тя да мине по съществуващата на място такава. 

-  Коригира кв.107 да стане 187. 



- Променя ширината на улица с осови точки 720 - 706 (ул. „Княз Борис І”), 

като уличната регулационна линия откъм кв.118 минава по съществуващите на 

място имотни граници 

- Променя ширината на улица с осови точки 770 - 733 (бул. „България”), 

като уличната регулационна линия пред кв.128 минава по съществуващите на 

място имотни граници 

- Променя ширината на улица с осови точки 762 – 761 – 748 - 747 (ул. 

„Христо Ботев”), като уличната регулационна линия пред кв.130 минава 

частично по съществуващите на място имотни граници 

- Променя границите на УПИ VІ-за озеленяване в кв.130, които са 

съобразени с новите тротоарни линии 

- Оптимизират габаритите на пътищата, определят се места за 

паркиране, които са съобразени с подходите към съществуващите частни 

имоти и всички други компоненти на градската среда – кофи за боклук, 

стълбове, осветление и др. 

 - Във връзка с оптимизиране на габаритите на улица с осови точки 735-

768, същата се заличава и се измества на север с нови осови точки 735 – 769  

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:                      21 

Гласували:             21 

“ЗА”                       21 

“ПРОТИВ”              0     

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”                                             0  

 

 

 

 

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 

Председател на ОбС-Септември   

 


