
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 
 

№ 124 
 
 
 Взето с протокол № 9 от редовно заседание на Общински съвет – гр. 
Септември, проведено на 29.04. 2020 год. 
 
ОТНОСНО:. Актуализация в разчета на капиталовите разходи на община 
Септември към първото тримесечие  за 2020година. 
 

Настоящата актуализация не променя макрорамката на капиталовата 
програма за 2020 г. 

Общинският съвет, след като обсъди предложението на Вр.И.Д. Кмета на 
Община Септември, след станалите разисквания и на основание чл. 21, ал.1, т.6 
от ЗМСМА и чл. 124, ал. 2 и ал. 3 от ЗПФ за актуализация в разчета за 
финансиране на капиталовите разходи,  реши: 

 
I. Да се извърши актуализация в увеличение/намаление в размер на 

366 837 лв., отразени в собствени средства (съгласно „Разчет за 
финансиране на капиталовите разходи“) по обект, както следва:  

 
1. Намаление в размер на /-/ 366 837 лв.: 

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

материални активи”, Функция 06 „Жилищно строителство, 
благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, в 
размер на 230 880 лв. 
 

№ 
по 

ред 

Наименование на обекта Било  
/лв./ 

Става 
/лв./ 

Разлика в 
намалени

е /лв./ 

1. 
Благоустрояване на улица "Княз Борис 
I", гр. Септември, Община Септември. 

  720 000 489 120  230 880 

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

материални активи”, Функция 08 „Икономически дейности и услуги“, в 
размер на 135 957 лв. 
 

№ 
по 

ред 

Наименование на обекта Било  
/лв./ 

Става 
/лв./ 

Разлика в 
намалени

е /лв./ 

1. 

„Рек.и рех. на съществуващи общински 
пътища, съоръжения и 
принадлежности към тях в Община 
Септември” - Част от общински път 

135 957 0 135 957 



PAZ1206 - /III- 8402/ Септември/ III-
3704 от км 5+000 до км 6+480, /който в 
регулационните граници на гр. 
Септември  съвпада с бул.“България“ 
от км 0+000 до км 1+480/ /от бул. 
"Съединение" до ул."Гео Милев"/ 

 
2. В увеличение в размер на /+/ 366 837 лв.: 
 

2.1. За разходен параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни 
материални активи”, Функция 01 „Общи държавни служби“, в размер на 1 
850 лв. 

№ 
по 

ред 

Наименование на обекта Било 
/лв./ 

Става 
/лв./ 

Разлика в 
увеличение 

/лв./ 

1. 
Ремонт на кметство с. Злокучене - 
Подмяна на дограма 0 1 850 1 850 

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

материални активи”, Функция 03 „Образование“, в размер на 5 360 лв. 
№ 
по 

ред 

Наименование на обекта Било 
/лв./ 

Става 
/лв./ 

Разлика в 
увеличение 

/лв./ 

1. 

Реконструкция и благоустрояване на 
прилежащото дворно място към СУ 
"Христо Ботев", и изграждане на сондажен 
кладенец находящо се в УПИ - XI, за 
училище, кв. 187 по регулационния план 
на гр. Септември, община Септември 

0 5 360 5 360 

 

 

 

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

материални активи”, Функция 06 „Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, в 

размер на 159 627 лв. 

№ 
по 

ред 

Наименование на обекта Било 
/лв./ 

Става 
/лв./ 

Разлика в 
увеличение 

/лв./ 

1. 
Изготвяне на проект за част от улица "15-
та" и продължава до улица "18-та", с. 
Симеоновец , общ. Септември. 

3 000 13 320 10 320 

2. 

Рек. и рех. на част от същ. улична мрежа, 
тротоари, съоръжения и принадлежности 
към тях в Общ. Септември – 
"Реконструкция и рех. на улична мрежа в 
гр. Септември – ул."Ал. Стамболийски" /от 
бул. "България" до ул. "Милеви Скали"/ 

67 430 
206 
737 

139 307 



3. 

Почистване на отводнителни канали с 
номера на ПИ 66264.11.586; 66264.14.378; 
66264.12.413 и 66264.12.416 в землището 
на гр. Септември, и отводнителен канал с 
номер на ПИ 31214.13.191 в землището 
на с. Злокучене  

0 10 000 10 000 

 

 

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

материални активи”, Функция 07 „Почивно дело, култура, религиозни 

дейности“, в размер на 200 000 лв. 

 
№ 
по 

ред 

Наименование на обекта Било 
/лв./ 

Става 
/лв./ 

Разлика в 
увеличение 

/лв./ 

1. 

Ремонт на административна сграда „Дом 
на лозаря“, находяща се в УПИ I - за 
търговия и услуги в кв. 44 „А“, по план на 
с. Виноградец, общ. Септември, с цел 
подобряване на нейната енергийна 
ефективност. /Дом на лозаря/ 

0 
200 
000 

200 000 

 
 

II. Да се извърши увеличение/намаление в размер на 139 307 лв., с 
източник на финансиране от преходен остатък  по бюджета с източник 
целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други 
бюджетни организации (съгласно „Разчет за финансиране на 
капиталовите разходи“) по обект, както следва :   

 
 
1. В намаление в размер на /-/ 139 307 лв.: 

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

материални активи”, Функция 06 „Жилищно строителство, 
благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, в 
размер на 139 307 лв. 

 
 

№ 
по 

ред 

Наименование на обекта Било  
/лв./ 

Става 
/лв./ 

Разлика в 
намалени

е /лв./ 

1. 

Реконструкция и рех. на част от същ. 
улична мрежа, тротоари, съоръжения и 
принадлежности към тях в Общ. 
Септември – "Реконструкция и рех. на 
улична мрежа в гр. Септември – 
ул."Ал.Стамболийски" /от бул."България" 
до ул."Милеви Скали"/  

 139 
307 

0 139 307 

 



 
 

2. В увеличение в размер на /+/ 139 307 лв.: 
 
2.1. За разходен параграф 51-00 „Придобиване на дълготрайни 

материални активи”, Функция 08 „Икономически дейности и услуги“, в 
размер на 139 307 лв. 

 
№ 
по 

ред 

Наименование на обекта Било 
/лв./ 

Става 
/лв./ 

Разлика в 
увеличение 

/лв./ 

1. 

„Рек. и рех. на съществуващи общ. 
пътища, съоръжения и принадлежности 
към тях в Общ. Септември” - Част от 
общински път PAZ1206 - /III- 8402/ 
Септември/ III-3704 от км 5+000 до км 
6+480, /който в регулационните граници на 
гр. Септември  съвпада с бул.“България“ 
от км 0+000 до км 1+480/ /от 
бул."Съединение" до ул."Гео Милев"/ 

99 
288 

238 
595 

139 307 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20  
Гласували: 20 
„За”: 13 
„Против”: 0 
„Въздържали се”: 7  

 

 
 
 
 

КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


