
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№98 

 

Взето с Протокол №5 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 28.01.2016г. 

 

Относно: Изработване 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, 

на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал.1 и ал.5 и чл.124б, ал.1 от 

Закона за устройство на територията и след станалите разисквания, 

Р Е Ш И : 

   1. Одобрява задание за проектиране на частично изменение на ПУП– ПУР 

на уличното пространство между кв.118, 120 и 107 и оптимизиране на улици 

между кв.130, 129, 128 и 107 по плана на гр.Септември     

2. Разрешава изработване на проект за частично изменение на ПУП - 

ПУР  на уличното пространство между кв.118, 120 и 107 и оптимизиране на 

улици между кв.130, 129, 128 и 107 по плана на гр.Септември, като се: 

 -Обособи нова улица по продължение на оста на бул.”България”, която 

да се свърже с улица „Калина” (бивша „Митко Палаузов”) и с улица с осови 

точки 714-714а (улицата зад Битовия комбинат) и се предвидят по нея нови 

паркоместа и пешеходна зона.  

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

-Промени регулационната линия на УПИ ХІ-Училище в югозападната си 

част, като същата мине по изградената подпорна стена.  

-Обособи нов УПИ „За площад”, който да има конкретни регулационни 

граници, намиращи се между УПИ ХІ-Училище, УПИ ХІV-За битов комбинат, 

сграда на градската търговия, младежки клуб, летен ресторант, подземен гараж 

и пешеходната зона по протежение на улица „Симеон Велики” до улица „Любен 

Каравелов”. 

           -Предвиди оптимизиране на габаритите на пътищата по улици „Симеон 

Велики” (осови точки 732-731-730-729-727), бул.”България” (осови точки 733-



770) и „Сараньово” (осови точки 735-768) , като се предвиди решение за 

паркиране, запазване на растителните видове и озеленяване.     

  

Проектът да отговаря на следните изисквания 

 2.1. Обемът и съдържанието на проекта да са съобразени с Наредба №7 

от 22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове 

територии и устройствени зони, Наредба №8 от 14.06.2001г. за обема и 

съдържанието на устройствените схеми и планове и правилата за допускане, 

изменение, процедиране и одобряване на подробните устройствени планове на 

територията на Община Септември. 

2.2. Проектът да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ и всички 

специализирани законови и подзаконови актове (вкл. необходимите 

съгласувания с контролните органи и експлоатационните дружества) 

 3. Изработването на ПУП-ПУР да е за сметка на община Септември и 

проектите да се представят в общината за одобрение в едногодишен срок от 

влизане в сила на настоящото решение. 

4. Проектът да се изработи в части: 

 -Част „Геодезия” 

 -Част „Архитектура” 

 -Част „Паркоустройство и благоустройство” 

 -Част „Пътна” 

5. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на 
оспорване. 

6. Възлага изпълнението на настоящето решение на Кмета на община 
Септември 

 

Общ брой на общинските съветници:    21   

Присъствали:                  20  

Гласували:         20  

“ЗА” :                  20 

“ПРОТИВ”:          0  

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:                                        0  

 

 

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 

Председател на ОбС-Септември    


