
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  Г Р.  С Е П Т Е М В Р И 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 504 
 

Взето с протокол № 23 от извънредно заседание на Общински съвет – гр. 
Септември, проведено на 13.04.2021 год. 
 
ОТНОСНО: Конституиране на Община Септември като Граждански ищец по 
Наказателно дело от общ характер № 881/2021 г. на Специализиран наказателен съд 
 

Общински съвет, след като се запозна с фактическата обстановка във връзка с 
предложението на За кмета на община Септември, установи, че всички извършени 
дейности, разплатени по фактури за обектите по Договор № 117/28.04.2017 г. сключен 
въз основа на проведена обществена поръчка с предмет „Ремонт на пътна и улична 
мрежа на територията на Община Септември“ и Анекс към него № 43/12.02.2018 г. за 
изменение на договора, сключен съгласно ЗОП, са реално изпълнени и  са отчетени по 
надлежния ред, с решения на общински съвет. 

 
Преди гласуването на отчета за 2017 г. и 2018 г., всеки един разход по Договор 

№ 117/28.04.2017 г. е подробно разискван и обследван от общинските съветници 
относно видовете работи и извършените разходи по него. Обсъждано е подробно 
изпълнението на всеки един от обектите по договора. Въз основа на това, всички разходи 
са приети от Общински съвет с гласуване на отчетите. Работата по договора е изпълнена 
съобразно нормативните изисквания и е приета без забележки от администрацията в 
общината. 

 
Общинският съвет, след като обсъди предложението на За Кмета на Община 

Септември и общинския съветник Петьо Кънчев и след станалите разисквания, на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл. 60, ал. 1 от АПК 
 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Община Септември да не се конституира като граждански ищец по Наказателно дело 
от общ характер № 881/2021 г. на Специализиран наказателен съд.  
 
2. С оглед необходимостта да се вземе решение в най-кратки срокове до датата на 
делото, а именно 29.04.2021 г., на основание  чл. 60 ал. 1 от АПК и предвид 
обстоятелството, че решението касае имуществените интереси на общината, то 
действието на решението да бъде приложено чрез предварително изпълнение. 
 
3. Възлага на За кмета на Община Септември да уведоми по надлежния ред 
Специализирания наказателен съд за взетото решение. 
 
Общ брой общински съветници          21 
Присъствали:                                             19 
Гласували: 19 



"За": 13 
"Против":            6 
"Въздържали се": 0 

 
 

ПЕТЬО КЪНЧЕВ 
  Зам.Председател на ОбС-Септември 

 


