
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 556 
  
Взето с Протокол №40 от извънредно заседание на Общински съвет гр. 
Септември, проведено на 22.01.2014г. 
 
 

 ОТНОСНО: Уреждане на съдебен спор с „Пътстрой” ООД, гр. Пазарджик 
във връзка с изпълнение на Договор за възлагане на обществена поръчка № 
555/08.08.2007 г.  
 
 

Общински съвет – Септември, след като се запозна и обсъди  
предложението на Кмета на община Септември и след станалите разисквания 
на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Общинският съвет одобрява извършените до момента правни и 
фактически действия от Кмета на община Септември за постигане на 
спогодба и окончателно разрешаване на споровете между „Пътстрой” 
ООД във връзка с изпълнението на Договор № 555/08.08.2007 г. за 
възлагане на обществена поръчка и търговско дело № 65 по описа на 
Окръжен съд Пазарджик за 2013 г.  
2. Общинският съвет одобрява проект за спогодба съобразно 
приложения Проект за спогодба и упълномощава Кмета на Общината да 
предложи същия на „Пътстрой” ООД и да подпише спогодба при 
посочените в Проекта условия, както по своя преценка да договори други 
допълнителни условия в защита интереса на Община Септември. 
Подписването на спогодбата да се извърши след влизане в сила на 
съответните решения на Общинския съвет за приемане на бюджета на 
Общината за 2014 г., за приемане на бюджетни прогнози за периода 2014 
– 2017 г., за който период се планира разсрочване на плащането и за 
осигуряване на конкретни финансови ресурси за изпълнение на 
спогодбата – чрез кредит и/или собствени приходи по вид и размер. 
3. Общинският съвет дава съгласие в бюджетните прогнози и в бюджета 
за 2014 г., 2015 г., 2016 г. и 2017 г. да бъдат предвидени средства за 
погасяване на задължението към „Пътстрой” ООД съгласно размера и 
сроковете, предвидени в чрез поемане на нов общински дълг чрез 
дългосрочен кредит от финансова институция и чрез продажба на 
недвижими и движими вещи, собственост на община Септември. 
4. Възлага на Кмета на община Септември да предприеме необходимите 
правни и фактически действия за провеждане на законово предвидените 
процедури за поемане на дългосрочен общински дълг чрез дългосрочен 
кредит от финансова институция с цел погасяване на задълженията 
община Септември към „Пътстрой” ООД.  



5. Възлага на Кмета на община Септември да предложи за обсъждане 
списък с недвижими имоти, които да бъдат продадени съобразно 
предвидените в закона процедури с цел осигуряване на финансови 
средства за погасяване на задълженията към „Пътстрой” ООД.  
 
 
 
 

 
Общ брой на общинските съветници:        21   
Присъствали:            19 
Гласували:             19 
“ЗА”             18 
“ПРОТИВ”               0 
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”            1  
 
 
 
 
 
АНТОН ВЛАХОВ 
Председател на ОбС-Септември 
 


