
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№680 

Взето с Протокол №29 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 28.03.2017г. 

Относно: Частично изменение на ПУП-ПРЗ и РУП на УПИ VІІІ-общ., Х-общ., ХІ-общ., 
ХІІ-общ. и ХІІІ-общ. в кв.142 и улици с осови точки 391-392, 393-392 по плана на 
гр.Ветрен. 
 

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.134, ал.2, 

т.6 от ЗУТ,  

Р Е Ш И: 

 1. Дава съгласие за изготвяне на проект за частично изменение на ПУП – ПРЗ и 

РУП на улици с осови точки 391-392, 393-392, УПИ VІІІ-общ., ІХ-общ., Х-общ., ХІ-общ, 

ХІІ.-общ. и ХІІІ-общ. в кв.142 по плана на гр.Ветрен, с цел  да се заличи: Част от улица 

с осови точки 393-392, пред УПИ ХІ-общ.; Улица с осови точки 391-392, да завърши с 

уширение (до изградената подпорна стена); Да се създаде нова улица с осови точки 

392а-392б-393а, която разделя кв.142 на два нови квартала – 142, 142а, за сметка на 

част от УПИ ХІІІ-общ., ХІІ-общ. и VІІІ-общ. Да се заличат УПИ VІІІ-общ., ІХ-общ., Х-общ. 

и ХІ-общ. и да се образуват нови УПИ І-общ., ІІ-общ., ІІІ-общ. и ІV-общ. УПИ ХІІ-общ. 

(закупен от общината) става УПИ V, като за сметка на частта, попадаща в 

новообразуваната улица, се предвижда да се придаде общинско място към този УПИ. 

За новопредвидените УПИ І-общ. и ІІ-общ. да се предвиди нискоетажна 

свободностояща застройка, а в новопредвидените ІІІ-общ., ІV-общ. и V-общ. да се 

предвиди свързана в трите УПИ нискоетажна застройка и се изработи РУП. 

Преди изработване на проект за частично изменение на ПРЗ, да се извърши 

процедура по изменение на кадастралния план (отделяне на частния имот от 

общинските имоти). След което Общински съвет да вземе последващо решение, с 

което да се разреши да се изготви предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ. 

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

Общ брой общински съветници:                        21 

Присъствали:                                                       15 

Гласували:                                                            15 

 „ЗА”                                                                       15 

„Против”:                                                                 0   

„Въздържали се”                                                    0  

 

 

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 
Председател на ОбС-Септември 


