
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 845 

  
Взето с Протокол №54  от заседание на Общински съвет гр. Септември 
проведено на 29.10.2014г. 
 

 

Относно: Предложение на Кмета на Община  Септември, относно поемане на 
дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг 

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

Кмета на Община Септември 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.  Община Септември да проведе процедура по реда на Закона за 
обществените поръчки за избор на финансова институция, от която да 
изтеглим кредит при следните условия: 

 Максимален размер на дълга – 250 000,00 (двеста и петдесет 
хиляди лв.); 

 Валута на дълга – в лева   

 Вид на дълга – дългосрочен кредит чрез заем от финансова 
институция  ;  

 Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 120 (сто и двадесет) 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 за погасяване на главницата – от собствени  приходи; 

 Максимален лихвен процент –  не повече от 7 % ;   

  такса за управление – не повече от 0,5 %; 

  наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата 
политика  банката. 

 Начин на обезпечение на кредита: чрез ипотека на имот  частна 
общинска собственост – Младежки дом гр. Септември 

 

 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община  Септември да подготви  
процедурата за обществена поръчка за избор на финансова институция, да 



подпише договора за кредит, както и да извърши всички останали 
необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по 
т. 1.  

 

 

 

Общ брой на общинските съветници:     21  
Присъствали:                                                     15  
Гласували:             15 
“ЗА”          12 
“ПРОТИВ”            2 
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”         1 
 
 
 
 
 
 
 
ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 
Председател на ОбС-Септември 
 


