
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№917 

Взето с Протокол №48 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 
проведено на 27.02.2018 г. 

Относно: Връщане за ново обсъждане на Решения №913, №914, №915 и №916, 
взети с протокол №47 от извънредно заседание на ОбС, проведено на 
07.02.2018г. 

Със своя Заповед №ПО-36/15.02.2018г., г-н Стефан Мирев-Областен управител 
връща за ново обсъждане Решения №913, №914, №915 и №916, взети с 
протокол №47 от извънредно заседание на Общински съвет гр.Септември, 
проведено на 07.02.2018г. 
Мотиви: 
Така взетите решения са незаконосъобразни, поради нарушение на правилата, 
установени с Правилника за организацията и дейността на Общински съвет на 
община Септември и взаимодействието му с Общинска администрация. 
В изпълнение на разпоредбата на чл.67, ал.4 от Правилника, Председателят на 
ОбС е длъжен да организира уведомяването на общинските съветници за 
дневен ред на извънредна сесия, като изпращането на поканите до общинските 
съветници, дневния ред и материалите за него се извършва не по-късно от един 
ден преди деня на съответното заседание. В материалите и протокола от 
заседанието не са представени доказателства Председателят да е изпълнил 
това си задължение, с което е опорочена процедурата по свикване на 
заседанието. Върху поканата, съдържаща дневния ред е отбелязан изходящ 
номер от дата  06.02.2018г., а извънредната сесия е насрочена и проведена на 
07.02.2018г. Съгласно АПК чл.60, ал.5 срокът, който се брои на дни се изчислява 
от деня, следващ този, от който започва да тече срокът и изтича в края на 
последния ден, което в конкретния случай не е спазено. 
Общински съвет-Септември, след като обсъди направеното предложение и след 
станалите разисквания на основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, 
 

Р Е Ш И: 

1. Общински съвет-Септември отменя Решения №913, №914, №915 и №916, 
взети с протокол №47 от извънредно заседание на ОбС, проведено на 
07.02.2018г. 

Общ брой общински съветници:                        21 
Присъствали:                                                       20 
Гласували:                                                           20  
 „За”:                                                                     20  
„Против”:                                                                0  
„Въздържали се”:                                                  0 
                                            
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 


