
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№375 

Взето с Протокол №14 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 28.06.2016г. 

Относно: Отмяна на Решение №242, взето с протокол №8 от редовно заседание на 

ОбС-Септември, проведено на 30.03.2016г. 

Постъпило е предложение от Кмета на община Септември, с което вносителя 
обосновава, че ОбС-Септември на свое заседание, проведено на 30.03.2016г. е приел 
Решение №242, взето с протокол №8, с което е дал съгласие за промяна от публична в 
частна общинска собственост на УПИ-ІІ-За училище в кв.35 по плана на с.Лозен по 
смисъла на чл.6 от ЗОС. Цитираното Решение №242/30.03.2016г. е протестирано от 
Районна прокуратура гр.Пазарджик. По този протест е образувано Административно 
дело №334/2016г. по описа на Административен съд гр.Пазарджик. Основание на 
протеста е, че не е на лице отпадане на предназначението  и предпоставките на чл.6, 
ал.1 от ЗОС. Вносителя счита, че при цялостна преценка на фактическата и правна 
обстановка по случая са налице предпоставките на чл.156 от АПК с оглед, на което 
предлага на основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА и чл.156 от АПК с оглед 
съдебното производство по АД №334/2016г. на Административен съд гр.Пазарджик, 
Общински съвет да отмени оспореното Решение №242/30.03.2016г. и да уведоми 
Административен съд и Районна прокуратура гр.Пазарджик за приемане на настоящото 
решение с оглед прекратяване на производството по АД №334/2016г. по описа на 
Административен съд гр.Пазарджик. 

Общински съвет гр.Септември, след като обсъди предложението на Кмета на община 
Септември,  след станалите разисквания и с оглед становището на ресорните 
постоянни комисии счита, че са изложени мотиви, които изцяло споделя и на основание 
чл.156 от АПК и във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Р Е Ш И: 

1. Отменя оспорено Решение №242, взето с Протокол №8 от редовно заседание 
на Общински съвет гр. Септември, проведено на 30.03.2016г. 

2. ВЪЗЛАГА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЕПТЕВМРИ да 
уведоми Административен съд гр.Пазарджик и Районна прокуратура за 
приемане на настоящето решение,  с оглед  прекратяване на производството на 
дело №334/2016г. по описа на Административен съд – гр. Пазарджик. 

 

Общ брой на общинските съветници:                 21   
Присъствали:                     18   
Гласували:                      18 
“ЗА”                      18  
“ПРОТИВ”                        0 
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”                                                     0 
 
   
ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 
Председател на ОбС-Септември 


