
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

№1042 

Взето с Протокол № 54 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 
проведено на 31.08.2018г. 

 

Относно:Постановление с рег. №1840/20.08.2018 г. по ДП №67/2017 г. на 
Специализирана прокуратура, гр. София и Докладна с изх. №1103-591-
2/21.08.2018 г. от Зам. Кмета на Община Септември – инж. Явор Митев. 

 
Във връзка с Постановление с рег. №1840/20.08.2018 г. по ДП №67/2017 г. на 
Специализирана прокуратура, гр. София и Докладна с изх. №1103-591-
2/21.08.2018 г. от Зам. Кмета на Община Септември – инж. Явор Митев, трябва 
да се вземе решение да се отклонят или не бюджетни средства от гласувания 
бюджет с оглед горе цитираното постановление. 
 
Следва да се има предвид, че съгласно Наказателно-процесуалния кодекс, 
всички разходи по събиране на доказателства за разкриване на обективната 
истина по едно досъдебно производство, са пряко задължение на 
разследващите органи.  
  
Освен това, в горе цитираното постановление на прокуратурата, няма 
конкретизирана сума, която е необходима за нуждите на разследването. 
 

Общински съвет, гр. Септември, след като се запозна с предложението на 
Зам. Кмета на общината и след направените обсъждания, като взе предвид чл.13 
от НПК „(1) Наказателно-процесуалния кодекс: Съдът, прокурорът и 
разследващите органи в пределите на своята компетентност са длъжни да 
вземат всички мерки, за да осигурят разкриването на обективната истина. (2) 
Обективната истина се разкрива по реда и със средствата, предвидени в този 
кодекс.” и на основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.128 от ЗПФ, 
който гласи следното: „Не се допуска извършването на разходи, натрупването на 
нови задължения за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи, както 
и започването на програми или проекти, които не са предвидени в годишния 
бюджет на общината.” 
 

Р  Е  Ш  И: 

 

1. Общински съвет – гр. Септември не приема отклоняването на бюджетни 
средства или поемането на нови задължения за разходи и/или поемането на 
ангажименти за финансиране на процесуално-следствени действия по 
досъдебно производство №67/2017 г. във връзка с Постановление с рег. 



№1840/20.08.2018 г. по ДП №67/2017 г. на Специализирана прокуратура, гр. 
София. 
 

2. Възлага на Зам. Кмета на Община Септември да организира изпълнението на 

решението. 

 

 

 

 
Общ брой общински съветници:              21 
Присъствали:                                             18 
Гласували:                                                  18  
 „За”:                                                            14                             
„Против”:                                                       0  
„Въздържали се”:                                         4                   
 
 
КУЗО БОЖИНОВ 
Заместник-Председател на ОбС-Септември 
съгл.Решение 897/30.01.2018г. 
 


