
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

№1087 

Взето с Протокол № 56 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 
проведено на 30.10.2018г. 

 

Относно: Сключване на Споразумение за партньорство с читалища във 
връзка с разплащане на суми на изпълнители за извършени ремонтни дейности 
за проекти със сключени договори 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 – 2020 г. 
 

Три читалища от Община Септември имат сключени договори за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 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 – 2020 г. 

 

Към настоящия момент читалищата и община Септември не разполагат 
със свободен финансов ресурс за извършване на необходимите разплащания. 
Поради таза причина и с оглед на необходимостта от успешното приключване на 
проектите се налага финансирането им чрез краткосрочен общински дълг от 
“ФЛАГ” ЕАД. Необходимата сума представлява мостово финансиране на 
одобрените проекти, която ще бъде възстановена от управляващия орган след 
верификация на междинните и окончателното искане за плащане. 

Погасяването на този краткосрочен дълг от “ФЛАГ” ЕАД няма да натовари 
бюджета на общината през 2019 г. и ще бъде спазено ограничението по чл. 32, 
ал. 1 от ЗПФ. 

 
За тази цел е необходимо Общински съвет да одобри подписване на 

партньорско споразумение между Община Септември и НЧ „Будители 2004”, 
НЧ „Пробуда -1935” и НЧ „Отец Паисий-1910” 

 

Общински съвет - гр. Септември, след като се запозна с предложението на 
Кмета на Общината, след станалите разисквания и на основание  чл. 21, ал.1, т. 23 
и чл. 59-61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

  

 

 

 



Р Е Ш И: 

 

1. Общинския съвет при община Септември одобрява проект на 
Партньорско споразумение между Община Септември и НЧ „Будители 
2004”, НЧ „Пробуда -1935” и НЧ „Отец Паисий-1910” 

                                   

 

 

 

 

 

 
  

             

 

Общ брой общински съветници:                 21 
Присъствали:                                                16 
Гласували:                                                     16 
 „За”:                                                               13                            
„Против”:                                                          0  
„Въздържали се”:                                            3                   
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


