
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ   
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№646 

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

проведено на 22.02.2017г. 

Относно: Отмяна  на разпоредбата на чл. 35 във вр. с чл. 11, т.7, изр. I от 
Наредбата за поддържане и осигуряване на обществения ред на територията 
на Община Септември, приета с Решение № 422 от 26.06.2013 г. на Общински 
съвет – Септември. 
 

Постъпило е предложение от Председателя на Общински съвет – 

Септември с вх. №051/03.02.2017Г. Вносителят обосновава, че Общинският 

съвет гр. Септември на свое заседание, проведено на 26.06.2013 г е приел 

Решение № 422, с което е приел Наредба за поддържане и осигуряване на 

обществения ред на територията на Община Септември, изм. и доп.  Като 

разпоредба в цитирания нормативен акт е приет и чл. 35, съгласно който, 

който наруши разпоредбата на чл.3, чл. 4, чл.10, чл.11 и чл.12 се наказва с 

имуществена санкция в размер от 50 до 300 лв. или глоба в размер от 10 до 

50 лв. Цитираната разпоредба на  Наредба за поддържане и осигуряване на 

обществения ред на територията на Община Септември е протестирана  от  

Окръжна прокуратура -  Пазарджик. По този протест е образувано 

административно дело № 942 от 2016г.  по описа на Административен съд  

гр.Пазарджик. Oснование на протеста са: че разпоредбата е несъответна на 

нормативен акт от по – висока степен.  Вносителят счита, че са налице 

основанията за отменяване на оспорената разпоредба на Наредбата за 

поддържане и осигуряване на обществения ред на територията на Община 

Септември,  с оглед на което предлага  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 № 942/2016 г. на Административен съд – гр. Пазарджик, Общинския съвет 

да отмени  разпоредбата на чл. 35 от Наредбата  за поддържане и осигуряване 

на обществения ред на територията на Община Септември в частта на текста 

„чл. 11, т.7, изр. I”, да уведоми Административен съд гр.Пазарджик и Окръжна 

прокуратура за приемане на настоящето решение,  с оглед  прекратяване на 

производството на дело № 942/2016г. 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 

№ 942/2016 г. на Административен съд – гр. Пазарджик 

Р Е Ш И: 

 

ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 35  в частта на текста  „чл. 11, т.7, изр. I ” на 

Наредбата  за поддържане и осигуряване на обществения ред на територията 

на Община Септември. 

ВЪЗЛАГА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЕПТЕМВРИ да 

уведоми Административен съд гр.Пазарджик и Районна прокуратура за 

приемане на настоящето решение,  с оглед  прекратяване на производството 

на дело № 942/2016г. 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                                            

 


