
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№415 

Взето с Протокол №18 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 30.08.2016г. 

 

Относно: Промяна на Решение №969/28.01.2015г. и Решение №145/26.02.2016г. на 
ОбС-Септември в частта:”Вид на дълга” и в частта”Срок на погасяване” 
 
Общински съвет-Септември, след като се запозна с предложението на Кмета на 
Общината и след станалите разисквания на основание чл.3 от Закона за общинския 
дълг и чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Изменя Решение №969, взето с протокол №57 от заседание на ОбС-Септември, 
проведено на 28.01.2015г. в частта:”Вид на дълга” както следва: Дългосрочен 
дълг, поет с договор за общински заем. 

2. Изменя Решение №969, взето с протокол №57 от заседание на ОбС-Септември, 
проведено на 28.01.2015г. и Решение №145, взето с протокол №6 от заседание 
на ОбС-Септември, проведено на 26.02.2016г. в частта:”Срок на погасяване” 
както следва: Дава съгласието си за срок на погасяване на кредита по договор 
№731/11.05.2015г. с фонд „ФЛАГ  ЕАД до м.юни 2021г. и се добавят като 
източник за погасяване собствени бюджетни средства. 

 Валута на дълга- лева 
 Вид на дълга-дългосрочен кредит, поет с договор за общински заем 
 Условия за погасяване: 

- Срок на погасяване- до 75 /седемдесет и пет/ 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 на погасяване- собствени бюджетни средства 
3. Възлага и делегира права на Кмета на община Септември да подготви 

необходимите документи за промените, да подпише анекс към договора за 
кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими 
правни и фактически действия за изпълнение по т.1 и т.2 

4. Общински съвет гр.Септември дава съгласие за допускане на предварително 
изпълнение на настоящото решение на основание чл.60, ал.1 от АПК с оглед 
спазване на законоустановените срокове за предприемане на необходимите 
правни и фактически действия, относно подписване на анекс към договор за 
кредит и договор за залог. 
 

Общ брой на общинските  съветници:                    21    

Присъствали:                        17           

Гласували:             17            

“ЗА”                         15           

“ПРОТИВ”                          0 

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”                                                    2      

 
ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 

Председател на ОбС-Септември            


