
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№04 

 
Взето с Протокол №03 от заседание на Общински съвет гр. Септември, проведено на 
28.11.2019г. 
 

 
Относно: Актуализиране на бюджетите на второстепенните разпоредители 
 
Общински съвет гр. Септември след като се запозна с предложението на Кмета на 
Община Септември и след станалите разисквания на основание чл. 21, ал.1, т.6 от 
ЗМСМА и във връзка с чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, 

 
 

Р Е Ш И: 
 
 

Да се извърши вътрешна компенсирана промяна в бюджета на община 
Септември при разходната част на местни дейности в увеличение/намаление в 
размер на 190 000 лева, така както следва: 

 
1. В намаление в размер на 190 000 лева при първостепенния разпоредител 

гр.Септември от разходен параграф § 10-20 „Разходи за външни услуги” при 
местна дейност:623 „Чистота”. 

 
2. В увеличение в размер на 190 000 лева при второстепенни разпоредители 

така както следва: 
2.1.Второстепенен разпоредител кметство Ветрен в увеличение в размер на 
70 000 лева за местна дейност: 284 „Ликвидиране на последиците от стихийни 
бедствия и аварии”  и  разходни параграфи:  
   § 10-15 „Разходи за материали”                                                               66 000 лв.;  
   § 10-20 „Разходи за външни услуги”                                                         4 000 лв; 
 
2.2.Второстепенен разпоредител кметство Семчиново в увеличение в размер 
на 30 000 лева за местна дейност:  714 „Спортни бази за спорт за всички”       и  
разходни параграфи: 
 § 10-15 „Разходи за материали”                                                                  25 000 лв.;  
 § 10-20 „Разходи за външни услуги”                                                           5 000 лв; 
 
2.3.Второстепенен разпоредител кметство Симеоновец в увеличение в 
размер на 15 000 лева за местна дейност: 714 „Спортни бази за спорт за всички”               
и  разходни параграфи: 
 § 10-15 „Разходи за материали”                                                                    9 000 лв.; 
 § 10-20 „Разходи за външни услуги”                                                            6 000 лв;  
 
 
 



2.4.Второстепенен разпоредител кметство Ветрен дол в увеличение в размер 
на 25 000 лева за местна дейност: 714 „Спортни бази за спорт за всички”               и  
разходни параграфи: 
 § 10-15 „Разходи за материали”                                                                   4 000 лв.; 
 § 10-20 „Разходи за външни услуги”                                                          5 000 лв.  ; 
 § 10-30 „Текущ ремонт”                                                                             16 000 лв. 
 
2.5.Второстепенен разпоредител кметство Бошуля в увеличение в размер на 
35 000 лева за местна дейност: 898 „Други дейности по икономиката”        и  
разходни параграфи: 
 § 10-15 „Разходи за материали”                                                                  20 000 лв.;  
 § 10-20 „Разходи за външни услуги”                                                          15 000 лв. 
 
2.6.Второстепенен разпоредител кметство Виноградец в увеличение в размер 
на 15 000 лева за местна дейност: 122 „Общинска администрация”        и  разходни 
параграфи: 
 § 10-15 „Разходи за материали”                                                                   7 000 лв.; 
 § 10-20 „Разходи за външни услуги”                                                           8 000 лв. 
 

3. Увеличава разчета за целевите разходи за стипендии за 2019 г. в размер на 1 400 
лв., отнасящо се за два броя стипендианти.  

Увеличението на разходен параграф §4000 „Стипендии” при местна дейност:759 
„Други дейности по културата”е за сметка на намаление на разходен параграф § 10-98 
„Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи” при същата 
местна дейност. 

 
  4. Задължава кмета на общината да договори допълнителни условия за реда на 

получаване на средствата и отчетността по изразходването им. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Общ брой общински съветници          21 
Присъствали:                                             19 
Гласували: 19 
"За": 13 
"Против": 0 
"Въздържали се": 6 
 
 

 

  
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 


