
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1237 

Взето с Протокол № 62 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 24.04.2019г. 

Относно: Поемане на краткосрочен дълг, с  цел реализацията на проект проект 

„Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, 

тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември“; 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 селата в селските райони“ от  ПРСР 2014 – 2020г.: 

Общински съвет - гр. Септември след като се запозна с направеното предложение 

от Кмета на Общината и след станалите разисквания, на основание чл.21, ал.1, 

т.10 от ЗМСМА, във връзка с чл.13 от Закона за  общински дълг, 

 

Р Е Ш И 

 

1. Община Септември да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на 
местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да 
поеме  краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: 
„Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, 
тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември“, 
финансиран от 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 селата в селските райони“,  
Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., при следните 
основни параметри: 

 Максимален размер на дълга –  до 1 062 650,98 лв. (един милион 
шестдесет и две хиляди шестстотин и петдесет лева, деветдесет и осем 
ст.).  

 Валута на дълга – лева  

 Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем 

 Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на 
договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или 
на части, без такса за предсрочно погасяване 



- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Държавен 
фонд „Земеделие” съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 
№ 13/07/2/0/00078 от 29.05.2018 г. възстановено ДДС по проекта и/или от 
собствени бюджетни средства. 

 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 4.083 %  

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 
ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

 Начин на обезпечение на кредита: 

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Септември по 
Договор за безвъзмездна помощ 13/07/2/0/00078 от 29.05.2018 г., 
сключен между Община Септември и Държавен фонд „Земеделие”, 
постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, 
настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;  

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Септември, 
произтичащи от наличност по банкова сметка, представляваща 
средства  от възстановен данък върху добавената стойност във 
връзка с изпълнението на горепосочения проект по Договор за 
безвъзмездна помощ 13/07/2/0/00078 от 29.05.2018 г., сключен между 
Община Септември и Държавен фонд „Земеделие”; 

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 
представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Септември, 
по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните 
финанси и бюджетните взаимоотношения на община Септември по 
чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, 
включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за 
наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен 
залог; 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Септември да подготви 
искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да 
подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши 
всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение 
на решението по т. 1.  

 

Общ брой общински съветници 21 
Присъствали 19 
Гласували 19 
"За" 13 
"Против" 2 
Въздържали се 4 

 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


