
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№376 

 

Взето с Протокол №15 от извънредно заседание на Общински съвет гр. 
Септември, проведено на 15.07.2016г. 

 

Относно: Определяне на срок за процедура по финансово оздравяване и 

приемане на план за финансово оздравяване на Община Септември за 

периода 2016 – 2019 г. 

  

 Общински съвет гр. Септември след като се запозна с предложението на 

Кмета на Община Септември и след станалите разисквания на основание чл. 

130б във вр. с чл. 130 д, ал. 4 и ал. 5 от Закона за публичните финанси и във 

връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация,  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Общински съвет – гр. Септември определя срока на процедура за финансово 
оздравяване, а именно: 3 /три/ години. 
 
2. Общински съвет – гр. Септември приема предложения и публично обсъден 
план за финансово оздравяване на Община Септември за периода 2016 – 2019 
г., ведно с приложенията към него. 
 
3. Общински съвет – гр. Септември възлага на Кмета на Община Септември да 
осъществява текущо наблюдение на условията по чл. 130а, ал. 1 от Закона за 
публичните финанси, като задължително извършва оценка, анализ и прогноза 
за тяхното изменение към полугодието и края на текущата бюджетна година, 
като при необходимост определя срокове и стъпки за предприемане на 
съответни действия. 
 
4. Общински съвет – гр. Септември възлага на Кмета на Община Септември 
след съгласуване на плана за финансово оздравяване на Община Септември 
за периода 2016 – 2019 г. с Министерство на финансите, да извърши 
необходимите промени в същия, преди окончателното му входиране в 
Министерство на финансите. 
 



5. Общински съвет – гр. Септември дава съгласие, да бъде допуснато 
предварително изпълнение на настоящото решение, на основание чл. 60, ал. 1 
от Административно-процесуалния кодекс, с оглед предотвратяване на тежки 
финансови вреди за Община Септември, пряко касаещи населението на 
Община Септември. 
 Допускането на предварително изпълнение е изключително важно, тъй 
като Община Септември незабавно ще пристъпи към изпълнение на плана за 
оздравяване на Община Септември за периода 2016 – 2019 г.  
 При изчакване изтичането на законоустановените срокове за влизане в 
сила на решението, могат да бъдат осуетени или затруднени предвидените в 
оздравителния план действия, именно затова се налага допускането на 
предварително изпълнение на настоящото решение по реда на АПК. 

 

 
 

 

Общ брой на общинските  съветници:                      21     

Присъствали:                                    17  

Гласували:                           17  

“ЗА”                                      17   

“ПРОТИВ”                             0    

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”                                                            0      

 

 

 

 

 

 

 

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 

Председател на ОбС-Септември                                            

 


