
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ   
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№645 

Взето с Протокол №27 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 22.02.2017г. 

 

Относно: Отмяна  на разпоредбата на чл. 66 от Нaредбата за управление на 
общинските пътища на територията на община Септември, приета с Решение 
№ 233, протокол № 16 от 28.01.2005 г. на ОбС – Септември. 
 

Постъпило е предложение от Председателя на Общински съвет – 

Септември с вх. № 052/03.02.2017Г. Вносителят обосновава, че Общинският 

съвет гр. Септември на свое заседание, проведено на 28.01.2005 г е приел 

Решение № 233, с което е приел Нaредба за управление на общинските 

пътища на територията на община Септември. Като разпоредба в цитирания 

нормативен акт е приет и чл. 66, съгласно който,  Ал.1 – Наказват се с глоба 

от 50 до 100 лв. физическите лица, които извършват или разпоредят да 

бъдат извършени следните дейности в обхвата на пътя: 1. Изсичане или 

изкореняване на дървета и храсти, косене на трева и бране на плодове без 

разрешение на администрацията, която управлява пътя; 2. Паша на 

добитък и опожаряване на растителност; 3. Превоз на насипни материали в 

превозни средства, позволяващи тяхното разпиляване; 4. Поставяне и 

складиране на материали, които не са свързани и експлоатация на пътя; 5. 

Влачене на дървета и други предмети; 6. Движение с верижни машини, освен 

при снегопочистване; 

 Ал. 2 При повторно нарушение по ал.1 глобата е от 100 лв. до 250 лв. 

 Цитираната разпоредба на  Нaредба  за управление на общинските 

пътища на територията на община Септември е  оспорена  от  Сдружение с 

нестопанска цел „Български правозащитен алианс” БУЛСТАТ 17706406, като е  

образувано административно дело № 968 от 2016г.  по описа на 

Административен съд  гр.Пазарджик. Oснование на жалбата е: че разпоредбата 

е несъответна на нормативен акт от по – висока степен. Вносителят счита, че 

от изложеното и при цялостна преценка на фактическата и правна обстановка 

по случая, са налице основанията за отменяване на оспорената разпоредба на 

Нaредба за управление на общинските пътища на територията на община 

Септември. Предлага на Общински съвет – Септември на основание чл. 21, 

ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и чл.8  и чл. 11 от 

Закона за нормативните актове, чл. 76, ал.3 и чл. 79 от АПК с оглед съдебното 

производство по административно дело № 968/2016 г. на Административен съд 



– гр. Пазарджик, Общинския съвет да отмени  разпоредбата на чл. 66 от 

Нaредбата за управление на общинските пътища на територията на община 

Септември, да уведоми Административен съд гр.Пазарджик и за приемане на 

настоящето решение,  с оглед  прекратяване на производството на дело № 

968/2016г. по описа на Административен съд – гр. Пазарджик. 

 

Общинският съвет, след като обсъди предложението на Председателя на 

Общински съвет - Септември, след станалите разисквания и с оглед 

становището на ресорните постоянни комисии, счита, че са изложени мотиви, 

които изцяло споделя,  и на основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с 

чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и чл.8  и чл. 11 от Закона за нормативните актове, чл. 76, 

ал.3 и чл. 79 от АПК с оглед съдебното производство по административно дело 

№ 968/2016 г. на Административен съд – гр. Пазарджик, 

 

Р Е Ш И: 

 

ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 66 от Нaредбата за управление на общинските 

пътища на територията на община Септември. 

ВЪЗЛАГА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЕПТЕМВРИ  да уведоми 

Административен съд гр.Пазарджик за приемане на настоящето решение,  с 

оглед  прекратяване на производството на дело № 968/2016г. по описа на 

Административен съд – гр. Пазарджик. 

 

 

Общ брой на общинските  съветници:                     21     

Присъствали:                                   17  

Гласували:                          17 

“ЗА”                                     17 

“ПРОТИВ”                            0  

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”                                                           0 

 

 

 

 

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 

Председател на ОбС-Септември                                            

 


