
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№664 

Взето с Протокол №29 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 28.03.2017г. 

Относно: Приемане на актуализиран план за финансово оздравяване на 

община Септември 

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

Кмета на Община Септември, след станалите разисквания на основание чл. 21, 

ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 130д,ал. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за публичните 

финанси, писмо ФО-6 от 09.03.2017 г. на Министерство на финансите и чл. 60, 

ал. 1 от АПК, 

Р Е Ш И: 

1. Определя срок на процедурата по финансово оздравяване на Община 

Септември до 31.12.2019 г. 

2. Приема актуализиран план за финансово оздравяване на Община 

Септември за периода 2017-2019 г. 

3. Възлага на кмета на Община Септември да направи искане до 

министъра на финансите за финансово подпомагане на Община 

Септември под формата на временен безлихвен заем от Централния 

бюджет за целите на изпълнението на плана за финансово оздравяване 

в размер на 4 000 000 лева. 

4. Дава съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение на 

настоящото решение на основание чл. 60, ал. 1 от Административно 

процесуалния кодекс (АПК).  

Мотиви: 

1. Предложението правя на основание писмо ФО-6 от 09.03.2017г. на 

Министерство на финансите. По данни на Министерство на финансите са 

налице условията по чл.130а, ал.1 от Закона за публичните финанси 

(ЗПФ) за определяне на община с финансови затруднения: 

В общината са налице четири от условията по чл.130а, ал.1 от ЗПФ: 

– наличните към края на годината задължения за разходи по бюджета на 

общината надвишават 15 на сто от средногодишния размер на 

отчетените разходи за последните 4 години; 

- наличните към края на годината поети ангажименти за разходи на 

общината надвишават 50 на сто от средногодишния размер на разходите 

за последните 4 години; 



- наличните към края на годината просрочени задължения по бюджета на 

общината надвишават 5 на сто от отчетените за последната година 

разходи на общината; 

- осредненото равнище на събираемост на данъка върху недвижимите 

имоти и данъка върху превозните средства е под осреднената 

събираемост на двата данъка за всички общини, отчетени за последната 

година. 

2. Допускането на предварително изпълнение е изключително важно, тъй 

като Община Септември незабавно ще пристъпи към изпълнение на 

плана за финансово оздравяване за периода 2017-2019 г. При изчакване 

изтичането на законоустановените срокове за влизане в сила на 

решението могат да бъдат осуетени или затруднени предвидените в 

оздравителния план действия и мерки, за това се налага допускането на 

предварително изпълнение на настоящото решение по реда на АПК. 

 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници:                        21 

Присъствали:                                                       17 

Гласували:                                                            17 

 „ЗА”                                                                       17 

„Против”:                                                                 0   

„Въздържали се”                                                    0  

 

 

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 
Председател на ОбС-Септември 
 


