
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 
 

№ 187 
 
 
 Взето с протокол № 11 от редовно заседание на Общински съвет – гр. 
Септември, проведено на 29.06.2020 год. 
 
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 1237, взето с Протокол № 62 от редовно 
заседание на Общински съвет гр. Септември, проведено на 24.04.2019 г. 
 
С Решение № 1237 от 24.04.2019 г. на Общински съвет – гр. Септември даде разрешение 
на Кмета на община Септември за поемане на краткосрочен дълг с цел реализацията на  
проект : „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, 
тротоари, съоръжения и принадлежащи към тях в община Септември, област 
Пазарджик“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г., съгласно 
Договор за безвъзмездна  финансова помощ № 13/07/2/0/00078/ от 29.05.2018 г. 
Поради необходимостта от успешното приключване на проекта се налага удължаване на 
срока на погасяване на кредита. 
С оглед на гореизложеното, като се има в предвид изтичащия срок за погасяване, 
тромавите процедури от страна на ДФЗ и важната обществена значимост на проекта, се 
налага допускане на предварително изпълнение. 
 

Общински съвет гр. Септември след като се запозна с направеното предложение от ВрИД 
Кмета на Общината и след станалите разисквания, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от 
ЗМСМА, във връзка с чл. 15а от Закона за общински дълг и чл. 60, ал. 1 от АПК, 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Изменя точка парва в основните параметри както следва: 
 

Условия за погасяване: 
 

- Срок на погасяване  - до 25.03.2021 г., с възможност за предсрочно погасяване 
изцяло или на части, без такси за предсрочно погасяване. 

 
2. Допуска предварително изпълнение на Решението. 

 
МОТИВИ: Предварителното изпълнение на Решението е необходимо, с цел успешното 
приключване на проекта. Изтичащия срок за погасяване на кредита възпрепятства 
финализирането на проекта. Решението следва да бъде с предварително изпълнение, тъй 
като при стандартното броене на сроковете за обжалване, изпълнението ще закъснее и 
от това може да последват значителни или трудно поправими вреди. С допускането на  
предварително изпълнение ще се защитят важни обществени интереси, тъй като 



проектът касае Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, 
тротоари, съоръжения и принадлежащи към тях в община Септември. При липса на 
допускане предварително изпълнение на настоящото Решение ще бъде налице опасност 
от осуетяване и сериозно затрудняване  изпълнението, както на Решението, така и на 
целият проект като цяло. Обстоятелствата, които също следва да бъдат взети предвид са 
и тромавите процедури от страна на ДФЗ, поради което финализирането на проекти от 
тези мащаби значително се забавя. Въведеното извънредно положение, считано от 
13.03.2020 г. също оказва влияние върху нормалното протичане на процедурите и 
тяхното финализиране в срок. С оглед на което е налице хипотеза на чл. 60, ал. 1 от АПК 
и следва да бъде допуснато предварително изпълнение.  
 

 
Общ брой на общинските съветници: 21 
Присъствали: 18 
Гласували: 18 
“За”: 16 
“Против”: 0 
“Въздържали се”: 2 
 
 
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


