
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№856 

Взето с Протокол №44 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на  20.12.2017г. 

 

Относно: Актуализация в разчета на капиталови разходи на община 
Септември за 2017г. 
 

Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община 

Септември, след станалите разисквания и на основание чл. 21, ал.1, т.6 от 

ЗМСМА, 

 

Р Е Ш И: 

 

Приема актуализация в разчета за капиталови разходи на община Септември 

за 2017 г.: 

I. В резултат на фактически капиталови плащания наредени от 

ЧСИ,които не са разчетени в капиталов списък за 2017 г., предлагам 

промяна на т. 3.4.1 от Решение №833/29.09.2017г. в текста - за 

разходен параграф 51-00„Основен ремонт на дълготрайни 

материални активи”МД 714, в размер на 14159,00лв.- за 

Обект„Рехабилитация на съществуващ парк в кв.66, гр. Септември“,                           

да се чете: 

- За разходен параграф 51-00„Основен ремонт на дълготрайни 

материални активи ”МД 622, в размер на 12 210,00лв.- за Обект 

„Рехабилитация на съществуващ парк в кв.66, гр. Септември“ 

- За разходен параграф 52-00„Придобиване на дълготрайни 

материални активи ”МД 714, в размер на 1 949,00лв.- за Обект 

„Спортна площадка -УПИ V,кв.116 гр. Септември“ 

 

В резултат на предстоящи капиталови плащания,които не са разчетени в 

капиталов списък за 2017 г., предлагам на основание чл. 21, ал.1, т.6 от 

ЗМСМА. 



II. Да се извърши актуализация в увеличение/намаление в размер 
на 173499,00лв.,с източник на финансиране от собствени 
средства по обекти, както следва по: 
 

1. В намаление в размер на /-/ 173499,00лв: 
 

1.1За разходен параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни 

материални активи” в размер на 30869,00лв. 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било  

/лв./ 

Става 

/лв./ 

Разлика в 

намалени

е /лв./ 

 Функция 7 “Почивно дело, култура, 

религиозни дейности“ 
   

1 
Новостроящ се храм "Свети Цар Борис - 

Михаил" 
 70 809 39940  30869 

 

 

1.2 За разходен параграф 52-00 „Придобиване на дълготрайни 

материални активи” в размер на 140470,00лв. 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било  

/лв./ 

Става 

/лв./ 

Разлика в 

намалени

е /лв./ 

 Функция 6 “ Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално стопанство 

и опазване на околната среда“; 

Подпараграф 52-06 - изграждане на 

инфраструктурни обекти 

   

1 Реконструкция на главен водопровод за 

захранване на гр. Септември по бул. 

"България" от о.т. 13, кв. 2, 4 до 33м. 

преди о.т. 667 кв. 74, 88; Община 

Септември 

 98 010 0  98010 

 Функция 7 “Почивно дело, култура, 

религиозни дейности“; Подпараграф 52-03 

- придобиване на друго оборудване, 

машини и съоръжения 

   



1 
Доставка на комбинирано детско 

съоръжение в с.Семчиново 
 9 960 0  9 960 

 
Функция 7 “Почивно дело, култура, 

религиозни дейности“; Подпараграф 52-06 

- изграждане на инфраструктурни обекти 
   

2 

Изграждане на обществено достъпна 

площадка за игра, разположена на 

открито за възрастова група от 3 до 12г. 

- в УПИ X  - общежитие, кв. 74 по плана 

на гр. Септември със ЗП 52,73 кв.м 

13 200 0 13 200 

3 

Изграждане на обществено достъпна 

площадка за игра, разположена на 

открито за възрастова група от 3 до 12г. 

- в УПИ II - зеленина, кв. 1А по плана на 

с. Ковачево със ЗП 90,40 кв.м. 

19 300 0 19 300 

 

 

1.3 За разходен параграф 53-00 „Придобиване на нематериални 

дълготрайни активи” в размер на 2160,00лв. 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било  

/лв./ 

Става 

/лв./ 

Разлика в 

намалени

е /лв./ 

 Функция 1 “Общи държавни служби“; 

Подпараграф 53-01 - придобиване на 

програмни продукти и лицензи за 

програмни продукти 

   

1 
Програмни продукти, софтуер в общ. 

Септември 
 8 067 5 907  2160 

 

2. В увеличение в размер на /+/173499,00лв. за обекти както следва: 

 

2.1 За разходен параграф 52-00 „Придобиване на дълготрайни 

материални активи” в размер на 33567,00лв. 

 



№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било 

/лв./ 

Става 

/лв./ 

Разлика в 

увеличение 

/лв./ 

 Функция 1 “Общи държавни служби“; 

Подпараграф 52-03 - придобиване на друго 

оборудване, машини и съоръжения 

   

1 
Климатик KFR 34 CM; KFR 56CM за 

сградата на общ.Септември 
0 1850 1850 

 

Функция 6 “ Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално стопанство и 

опазване на околната среда“; Подпараграф 

52-06 - изграждане на инфраструктурни 

обекти 

   

2 

Доставка и монтаж на техн. Оборудване 

за фонтан, находящ се в УПИ 1 - парк, 

кв.185 по план на гр. Септември 

5 000 7 346 2 346 

3 

Изграждане на фонтан, вкл. доставка и 

монтаж на техн. оборудване, находящ се в 

УПИ 1 - общ. жил. сгради, кв.106 по план 

на гр. Септември 

0 15 657 15 657 

4 
Пречиствателна станция с.Карабунар - 

първи етап 
0 1 080 1 080 

5 

Предварително (пред инвестиционно) 

проучване, за изграждане на инсталация 

за компостиране и съпътстваща 

инфраструктура, на територията на общ. 

Септември 

0 1 000 1 000 

 
Функция 7“Почивно дело, култура, 

религиозни дейности“; Подпараграф 52-06 - 

изграждане на инфраструктурни обекти 
   

6 

Обществено достъпна площадка за игра, 

разположена на открито за възрастова 

група от 3 до 12 години, УПИ XXII – за 

детска площадка в кв.81 по плана на 

гр.Септември, общ. Септември 

0 5 817 5 817 

7 
Обществено достъпна площадка за игра, 

разположена на открито за възрастова 

група от 3 до 12 години, УПИ XXIV – за 

0 5 817 5 817 



детска площадка в кв.2 по плана на 

гр.Септември, общ. Септември 

 

2.3 За  разходен  параграф   53 - 00 „Придобиване на нематериални 

дълготрайни активи ” в размерна 6 768,00лв. 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било 

/лв./ 

Става 

/лв./ 

Разлика в 

увеличение 

/лв./ 

 Функция 6“Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално стопанство и 

опазване на околната среда“; Подпараграф 

53-09„придобиване на други нематериални 

дълготрайни активи“ 

   

1 

Генерален план за организация на 

движението /ГПОД/ на град Септември, 

общ. Септември, обл. Пазарджик 

0 6768 6768 

 

2.4 За  разходен  параграф   54 - 00 „Придобиване на земя” в 

размерна 98 010,00лв. 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било 

/лв./ 

Става 

/лв./ 

Разлика в 

увеличение 

/лв./ 

 Функция 6“Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално стопанство и 

опазване на околната среда“ 

   

1 

Придобиване на имот №387010 

промишлен терен съгласно Решение на 

ОС №655/22.02.2017г. 

0 98010 98010 

 

2.5 За  разходен  параграф   55 - 00 „Капиталови трансфери” в 

размерна 35 154,00лв. 

 



№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било 

/лв./ 

Става 

/лв./ 

Разлика в 

увеличение 

/лв./ 

 Функция 7“Почивно дело, култура, 

религиозни дейности“; Подпараграф 55-

03„Капиталови трансфери за организации с 

нестопанска цел“ 

   

1 

Изпълнение на строително-монтажни 

работи по изграждане на детска площадка 

на територията на с. Семчиново, Община 

Септември 

0 20703 20703 

2 

Изпълнение на строително-монтажни 

работи по изграждане на детска площадка 

на територията на с. Симеоновец, 

Община Септември 

0 14 451 14 451 

 

III. Да се извърши актуализация в увеличение/намаление в размер 
на 140 470,00лв., с източник на финансиране от преходен остатък  
по бюджета /ПМС №363/16.12.2016г./по обекти, както следва: 
 

1.В увеличение в размер на /+/140 470,00лв. за обекти както следва: 

1.1 За разходен параграф 52-00 „Придобиване на дълготрайни 
материални активи ” в размер на 140 470,00лв. 

1.2  
  

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било 

/лв./ 

Става 

/лв./ 

Разлика в 

увеличение 

/лв./ 

 Функция 6 “ Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално стопанство 

и опазване на околната среда“; 

Подпараграф 52-06 - изграждане на 

инфраструктурни обекти 

   

1 Реконструкция на главен водопровод за 

захранване на гр. Септември по бул. 

"България" от о.т. 13, кв. 2, 4 до 33м. 

преди о.т. 667 кв. 74, 88; Община 

Септември 

 98 

010 
0  98010 



 Функция 7 “Почивно дело, култура, 

религиозни дейности“; Подпараграф 52-03 

- придобиване на друго оборудване, машини 

и съоръжения 

   

2 

Доставка на комбинирано детско 

съоръжение в с.Семчиново - ПМС 

№363/16.12.2016г. 

 0  9 960  9 960 

 
Функция 7 “Почивно дело, култура, 

религиозни дейности“; Подпараграф 52-06 

- изграждане на инфраструктурни обекти 
   

3 

Изграждане на обществено достъпна 

площадка за игра, разположена на 

открито за възрастова група от 3 до 12г. 

- в УПИ X  - общежитие, кв. 74 по плана 

на гр. Септември със ЗП 52,73 кв.м - 

ПМС №363/16.12.2016г. 

0 13 200 13 200 

4 

Изграждане на обществено достъпна 

площадка за игра, разположена на 

открито за възрастова група от 3 до 12г. 

- в УПИ II - зеленина, кв. 1А по плана на 

с. Ковачево със ЗП 90,40 кв.м. - ПМС 

№363/16.12.2016г. 

0 19 300 19 300 

 

 

2.В намаление в размер на /-/140 470,00лв. за обекти както следва: 

 

2.1 За разходен параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни 

материални активи” в размер на 98010,00лв. 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било  

/лв./ 

Става 

/лв./ 

Разлика в 

намалени

е /лв./ 

 Функция 6 “ Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално стопанство 

и опазване на околната среда“ 

   



1 

Реконструкция и рехабилитация на 

улична мрежа в гр. Септември на бул. 

"България" от КМ 1+480 до КМ 2+568 

 1 079 

520 
981 510 

98 010 

 

2.2 За  разходен  параграф   55 - 00  „ Капиталови трансфери ”   в 

размер на 42 460,00лв. 

 

 № 

по ред 

Наименование на обекта Било 

/лв./ 

Става 

/лв./ 

Разлика в 

намаление 

/лв./ 

 

Функция 7“Почивно дело, култура, 

религиозни дейности“; Подпараграф 55-

03„Капиталови трансфери за 

организации с нестопанска цел“ 

   

1 

Изпълнение на строително-монтажни 

работи по изграждане на детска 

площадка на територията на с. 

Семчиново, Община Септември 

25000 2540 22460 

2 

Изпълнение на строително-монтажни 

работи по изграждане на детска 

площадка на територията на с. 

Симеоновец, Община Септември 

20 000 0 20 000 

IV. Да се извърши актуализация в увеличение/намаление в размер 
на 65 971,00лв., с източник на финансиране отпредоставени 
целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и 
трансфери от други бюджетни организациипо обекти, както 
следва: 
 

1.В увеличение в размер на /+/65 971,00лв. за обекти както следва: 

 

 

1.1 За разходен параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни 
материални активи” в размер на 65 971,00лв. 

 

 



№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било 

/лв./ 

Става 

/лв./ 

Разлика в 

увеличение 

/лв./ 

 Функция 6“ Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално стопанство 

и опазване на околната среда“ 

   

1 

Реконструкция и рехабилитация на 

улична мрежа в гр. Септември на бул. 

"България" от КМ 1+480 до КМ 2+568 

 405 

820 
 471 791  65971 

 

2.В намаление в размер на /-/65 971,00лв. за обекти както следва: 

 

2.1 За  разходен  параграф   51 - 00  „Основен ремонт на дълготрайни 
материални активи ”   в размер на 1 996,00лв. 
 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било 

/лв./ 

Става 

/лв./ 

Разлика в 

намаление 

/лв./ 

 
Функция 7“Почивно дело, култура, 

религиозни дейности“ 
   

1 
Основен ремонт на Библиотека към 

Кметство с. Виноградец 
10000 8004 1996 

 

 

2.2  За  разходен  параграф   52-00 „Придобиване на дълготрайни 
материални активи ”   в размер на 63 975,00лв. 
 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било 

/лв./ 

Става 

/лв./ 

Разлика в 

намаление 

/лв./ 

 
Функция 6“Изграждане на инфраструктурни 

обекти“ 
   



1 

Реконструкция вътрешна водопроводна 

мрежа с обща дължина 5.41км в 

гр.Септември 

73380 9405 63975 

 

V. Да се извърши намаление на макрорамката в размер на 98 
010,00лв., с източник на финансиране от предоставени целеви 
субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от 
други бюджетни организации по обекти, както следва: 

 

1.В намаление в размер на /-/98 010,00лв. за обекти както следва: 

1.1 За  разходен  параграф   54 - 00 „Придобиване на земя” в 

размерна 98 010,00лв. 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било 

/лв./ 

Става 

/лв./ 

Разлика в 

намаление 

/лв./ 

 Функция 6“Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално стопанство и 

опазване на околната среда“ 

   

1 

Придобиване на имот №387010 

промишлен терен съгласно Решение на 

ОС №655/22.02.2017г. 

0 98010 98010 

 

VI. Да се извърши увеличение на макрорамката в размер на /+/98 

010,00лв. /в дейност: „Чистота”/: отразени в разходни параграфи: 

Параграф 10-20   /+/98 010,00 лв. 

 

Общ брой общински съветници:              21 
Присъствали:                                             18  
Гласували:                                                  18 
 „За”:                                                            13 
„Против”:                                                       0 
„Въздържали се”:                                         5   
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


