
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 
 

№ 627 
 
 Взето с протокол № 34 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Септември, 
проведено на 29.10.2021 год. 
 
ОТНОСНО: Приемане на решение за удължаване на срока за възстановяване на 
безлихвен заем от централния бюджет, отпуснат по реда на чл. 103, ал. 1 от Закона за 
публичните финанси /ЗПФ/ и отправяне на мотивирано предложение до Министерство 
на финансите за удължаване на основание чл. 103, ал. 4 от същия закон 
 

МОТИВИ: Необходимостта от поемането на безлихвения заем по реда на чл. 103, 
ал. 1 от ЗПФ от община Септември се породи от затрудненото финансово състояние и 
лошите финансови показатели. Поради непредвидените и неотложни разходи за 2021 г. 
породени от Ковид кризата, както и блокираните банкови сметки и възбраната на 
общински имоти не позволи на Община Септември да приведе в норми своите 
показатели и да подсигури средствата за погасяване на отпуснатия заем.  

 
Общински съвет гр. Септември след като се запозна с мотивираното предложение 

на Кмета на Община Септември и след станалите разисквания на основание чл. 21, ал. 1, 
т.6 и 10, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 103, ал.4 от Закона за публичните финанси 

 

Р Е Ш И: 
 

1. Общински Съвет дава съгласие за удължаване срока за възстановяване на 
безлихвен  заем от централния бюджет, отпуснат на община Септември по реда 
на чл. 103,  ал. 1 през 2020 г.  от Закона за публичните финанси, при спазване на 
следните параметри: 

 
1.1. Начин на обезпечаване и погасяване в размер на 2 656 800 лв., от които: 

 
- до 20.07.2022г. – 500 000 лв. част  от изравнителна субсидия за 2022 г. и собствени 

приходи; 
- до 20.10.2022г. – 500 000 лв.  част  от изравнителна субсидия за 2022 г. и 

собствени приходи; 
- до 20.11.2022 г. – 1 656 800 лв. от приходи от продажба на общинско имущество 

през 2022 г. 
 

1.2. Срок за възстановяване - до 23.12.2022 г. 
 

2. Упълномощава кмета на общината, на основание чл. 103, ал. 4 от ЗПФ, да внесе 
мотивирано предложение до Министерство на финансите за удължаване срока 
на възстановяване на заема. 

 



3. Във връзка с чл. 40 от ЗПФ задължава кмета на общината да докладва на 
общински съвет на община Септември за спазване на поетия ангажимент за 
погасяване на дълга. 

 
 
Общ брой общински съветници          21 
Присъствали:                                             18 
Гласували: 18 
"За": 12 
"Против":            0    
"Въздържали се": 6 

 
 
ПЕТЬО КЪНЧЕВ 
Зам. Председател на ОбС-Септември 
 


