
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№697 

Взето с Протокол №30 от извънредно заседание на Общински съвет гр. 

Септември, проведено на 04.04.2017г. 

Относно: Поемане на дългосрочен общински дълг от община Септември по 
реда на Закона за общинския дълг, под формата на кредит, предназначен за 
финансиране(покриване) на бъдещи допустими(в.т.ч. собствен принос) и 
недопустими разходи за изпълнение и реализация на проект по процедура № 
BG16M1OP002-2.002-„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на 
компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 
битови отпадъци” по приоритетна ос 2 ”Отпадъци” на Оперативна програма 
”Околна среда 2014-2020г.”, съфинансирана от Европейския фонд за 
регионално развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014-2020г. 

 

Общински съвет-Септември, след като се запозна с предложението на Кмета 

на Общината и след станалите разисквания на основание чл.21, ал.1, т.10, ал.2 

от ЗМСМА, във връзка с чл.3, т.2, чл.17, ал.1, чл.19а от Закона за общинския 

дълг и чл.60, ал.1 от АПК, 

 

РЕШИ: 

 

1. Община Септември да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на 

местното самоуправление в България-ФЛАГ” ЕАД или банков кредит, по 

силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел 

реализацията на проект по процедура № BG16M1OP002-2.002-

„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи 

инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови 

отпадъци” по приоритетна ос 2 ”Отпадъци” на Оперативна програма 

”Околна среда 2014-2020г.”, съфинансирана от Европейския фонд за 

регионално развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014-2020г. при 

следните параметри: 

 

 Максимален размер на дълга-1 000 000 лв./един милион лева/ 

 

 Валута на дълга-лева 

 

 Вид на дълга-дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем 

 



2. Възлага на Кмета на община септември да подготви искането за кредит, 

да го подаде във „ФЛАГ”ЕАД или банкова институция, да подпише 

договора за кредит, както и да извърши всички останали необходими 

правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1. 

3. Общински съвет допуска предварително изпълнение на настоящото 

решение на основание чл.60, ал.1 от АПК с оглед краткия срок, в който 

следва да бъде подготвено проектното предложение по процедура 

BG16M1OP002-2.002-„Комбинирана процедура за проектиране и 

изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за 

предварително третиране на битови отпадъци”. 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници:                        21 

Присъствали:                                                       17 

Гласували:                                                            17 

 „ЗА”                                                                       17 

„Против”:                                                                 0   

„Въздържали се”                                                    0  

 

 

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 
Председател на ОбС-Септември 
 


