
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№679  

 
Взето с протокол №49 от заседание на Общински съвет - гр.Септември, 

проведено на 30.04.2014г. 
 

Относно: Приемане на Наредба за допълнение на Наредба за реда и 
условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община 
Септември.  
  

Общинският съвет, след като се запозна с предложението на Кмета на 
Общината и установи, че на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните 
актове, Наредбата е качена на сайта на община Септември на 31.03.2014г. и в 
14-дневния срок не са постъпили предложения и становища по проекта и след 
станалите разисквания на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.56 от Закона за 
устройство на територията, 

РЕШИ: 
 

1. Приема Наредба за допълнение към Наредба за реда и условията за 
поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Септември,  
приета с Решение №375, взето с протокол №24 от заседание на Общински 
съвет гр. Септември на 23.04.2013г., както следва: 

Създава се нова точка 4 към ГЛАВА СЕДЕМ  
4. За терени, върху които се разполагат преместваеми обекти за 

търговия и услуги на открито - автомати за кафе и зарядни колонки за 
електрически превозни средства и др., месечният наем е както следва: 
  - за първа зона – 20.00 лв. на кв. м. 
 - за втора зона – 15.00 лв. на кв. м. 
 - за селата – 10.00 лв. на кв. м. 
 Точка 4 се променя и става точка 5 
 5. За терени, върху които се разполагат преместваеми обекти за 
търговия и услуги на открито -  колички, стелажи,маси и др., месечният наем е 
както следва: 
 Точка 5 става точка 6, точка 6 става точка 7, точка 7 става точка 8 и 
точка 8 става точка 9. 
 
Общ брой на общинските съветници:         21   
Присъствали:             17 
Гласували:              17 
“ЗА”              15 
“ПРОТИВ”                0 
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”                                2 
 
           
АНТОН ВЛАХОВ 
Председател на ОбС-Септември 
 


