
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  Г Р.  С Е П Т Е М В Р И 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 602 
 
 Взето с протокол № 32 от извънредно заседание на Общински съвет – гр. 
Септември, проведено на 20.09.2021 год. 
 

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 185, взето с Протокол на Общински съвет № 11 от 
дата 29.06.2020 г. 

 
С Решение № 185 от дата 29.06.2020 г., Общински съвет град Септември даде 

разрешение на Кмета на община Септември за поемане на краткосрочен дълг, с  цел 
реализацията на проект „Основен ремонт на сградата на  Народно читалище „Серафим 
Янакиев Червенко - 1933“ с. Симеоновец, финансиран 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.: Договор № BG06RDNP001-19.124-0003-C01/28.02.2020 г. 

Към настоящия момент строително – монтажните дейности по сградата са изцяло 
завършени предстои да бъде въведена в експлоатация. Взето е Решение на общински 
съвет, съгласно което кмета на общината да подпише Запис на Заповед, за да се гарантира 
авансовото плащане, което ще влезе в законна сила на 17.09.2021 г.  

До края на м. септември ще бъде подадено искане към ДФ „Земеделие“ за 
авансово плащане на сумите по този проект. След получаване на авансовите суми от 
управляващия орган, сумите ще бъдат платени на изпълнителите и съответно ще бъде 
подадена и Заявка за окончателно плащане, тъй като крайният срок за погасяване на 
кредита изтича на 25.09.2021 г., то е необходимо да се предприемат действия за неговото 
удължаване. Поради тази причина удължаването на срока за погасяване с 12 месеца 
следва да е достатъчен.  

  Предвид наближаващия краен срок за погасяване е необходимо настоящото 
Решение да бъде постановено с разпореждане за предварително изпълнение. 
Предварителното изпълнение на решението е необходимо, тъй като без същото ще бъде 
осуетено изцяло изпълнението на акта. Удължаването на срока следва да бъде извършено 
преди изтичане на същия, поради което предварителното изпълнение е средството, чрез 
което ще бъде гарантирана възможността за изпълнението на решението, както и за 
защита обществения интерес, във връзка с окончателното приключване на проекта за 
извършване на основен ремонт на сградата на Народно читалище „Серафим Янакиев 
Червенко - 1933“ с. Симеоновец. 

 
 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. 15а от Закона за общински дълг и на основание чл. 60, ал. 1 от 
АПК 

Р Е Ш И: 
 

  1. Изменя точка първа в Решение № 185, взето с Протокол на Общински съвет № 
11 от дата 29.06.2020 г. в основните параметрите както следва:  
 
 Условия за погасяване: 



 Срок на погасяване – до 25.09.2022 г., с възможност за предсрочно погасяване 
изцяло или на части, без такси за предсрочно погасяване. 
 
 2. Допуска предварително изпълнение на Решението, със следните мотиви: 
 

  Крайният срок за погасяване на кредита предмет на Решение № 185, взето с 
Протокол на Общински съвет № 11 от дата 29.06.2020 г. изтича на 25.09.2021 г. 
Предварителното изпълнение на решението е необходимо, тъй като без същото ще бъде 
осуетено изцяло изпълнението на акта. Удължаването на срока следва да бъде извършено 
преди изтичане на същия, поради което предварителното изпълнение е средството, чрез 
което ще бъде гарантирана възможността за изпълнението на Решението на Общински 
Съвет. Удължаването на срока за погасяване на кредита гарантира изпълнение на 
договора, което от своя страна е в интерес на обществото. Предварителното изпълнение 
на настоящото решение е необходимо за окончателното приключване на проект с високо 
обществено значение, а именно основен ремонт на сградата на Народно читалище 
„Серафим Янакиев Червенко - 1933“ с. Симеоновец. 
 
 
Общ брой общински съветници          21 
Присъствали:                                             19 
Гласували: 19 
"За": 18 
"Против":            0        
"Въздържали се": 1 

 
 
ПЕТЬО КЪНЧЕВ 
Зам. Председател на ОбС-Септември 
 


