
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№911 

Взето с Протокол №46 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на  30.01.2018г. 

Относно: Изменение на ПУП – ПРЗ /План за регулация и застрояване/ на УПИ I –за 
седмичен пазар в кв. 140в по плана на гр. Септември. 

 

Общински съвет-Септември, след като се запозна с предложението на Кмета на 
Общината и след станалите разисквания на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл. 
124а, ал.1 и ал.5 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с 
чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗУТ,  

Р Е Ш И : 
              1. Разрешава изработване на проект за изменение на ПУП- ПРЗ в обхват УПИ І 

-3032-За седмичен пазар в кв.140в по плана на гр.Септември, с което  се обособяват 3 

нови  УПИ IV-3036- За жилищно строителство, търговия и услуги, УПИ ІІI 3033 -За 

търговия и услуги  и УПИ І -За седмичен пазар. Обслужването на новите УПИ се 

осъществява от съществуващите прилежащи улици. Съществуващите алеи между 

новообразуваните УПИ ще се присъединят към тротоарното пространство на квартала в 

имот с пл. № 3034. Седмичния пазар ще бъде изместен в новообразувания   УПИ І -За 

седмичен пазар. Плана за застрояване е с показатели за зона Смф- Смесена 

многофункционална зона - тип централна с Пл. на застр. 60%, К инт. 2, озеленяване 

мин. 40%. 

Проектът да отговаря на следните изисквания 
 2. 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. 

 3. Възлага изпълнението на настоящето решение на Кмета на община 

Септември 

Общ брой общински съветници:              21 
Присъствали:                                            19  
Гласували:                                                 19  
 „За”:                                                           12  
„Против”:                                                      0  
„Въздържали се”:                                        7 
 
                  
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 


