
                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ  
                                                                                                                                                

  Р Е Ш Е Н И Е 
№ 929 

  

Взето с Протокол №56  от заседание на Общински съвет гр. Септември, 
проведено на 23.12.2014г. 
 

Относно:  Одобряване на ПУП – ПР /План за регулация/  за кв.94 и кв.95 
и улици с осови точки 154-156 и 158-156-260 по плана на с.Виноградец 

  
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 № ІV на ОЕС, взето с 
протокол № 6 от 30.09.2014 г. 

 
                                              Р Е Ш И: 

 
  1. Общинският съвет на община Септември одобрява представения 

ПУП-ПР /План за регулация/ за кв.94 и кв.95 и улици с осови точки 154-156 и 
158-156-260 по плана на с.Виноградец, с който се предвижда да се променят 
трасетата на улици с осови точки 154-156, 158-156-260, по съществуващия на 
място път с нови осови точки 154-302-303 и 158-303-304-305-306-260. В квартал 
95 се заличават УПИ V-общ., VІ-общ., VІІ-общ. и VІІІ-общ. и се създават нови 
УПИ V-общ., IX-общ., Х-общ и ХІ-общ. с нови очертания. Променят се 
очертанията на УПИ І-общ., ІV-общ., VІ-общ., VІІ-общ. и VІІІ-общ. от промяната 
на трасето на улицата. В кв.94 се променят очертанията на УПИ V-общ.,906, VІ-
общ., VІІ-общ.,905, VІІІ-общ.,904, ІХ-общ., Х-общ.,902, ХІ-общ.,901, ХІІ-общ.,900, 
ХІІІ-общ.,900, ХІV-общ.,899, ХV-общ., ХVІ-общ. и ХVІІ-общ.,898 от промяната на 
трасето на улицата, съгласно представения проект за ПР. 

    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:               17 
Гласували:                          17 
„ЗА”:                           17 
„ПРОТИВ”:                            0 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:                            0 
 
 
ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 
Председател на ОбС-Септември 
 


