
 

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 

№752 

Взето с протокол №34 от извънредно заседание на Общински съвет – 

гр.Септември, проведено на  05.06.2017г.  

 

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

 

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

капиталов списък за 2017 г. от предоставена целева субсидия. 

 

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 финансиране на целеви капиталови разходи 

на община Септември за 2017 г. да увеличение/намаление в размер на 415 

820,00лв., отразен по обект както следва: 

1. В намаление в размер на /-/ 415 820,00лв: 
 

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

материални активи” в размер на 50 000,00лв. 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било 

към 

03.2017 

/лв./ 

Става 

към 

05.2017 

/лв./ 

Разлика в 

намалени

е /лв./ 

1 

Проектиране, реконструкция и 

рехабилитация на улици в гр.Ветрен - 

Бетониране на улици 

10 000 0 10 000 



2 
Проектиране, реконструкция и 

рехабилитация на улици в с.Семчиново 
20 000 0 20 000 

3 
Проектиране, реконструкция и 

рехабилитация на улици в с.Виноградец 
20 000 0 20 000 

 

1.2 За разходен параграф 52-00 „Придобиване на дълготрайни 

материални активи” в размер на 365 820,00лв. 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било 

към 

03.2017 

/лв./ 

Става 

към 

05.2017 

/лв./ 

Разлика в 

намалени

е /лв./ 

1 

Реконструкция вътрешна водопроводна 

мрежа с обща дължина 5.41км в 

гр.Септември 

 439 200 73 380  365 820 

 

2. В увеличение в размер на /+/ 415 820,00лв. за обекти както следва: 

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

материални активи” в размер на 415 820,00лв. 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било 

към 

03.2017 

/лв./ 

Става 

към 

05.2017 

/лв./ 

Разлика в 

увеличение 

/лв./ 

1 

Реконструкция и рехабилитация на 

улична мрежа в гр. Септември на бул. 

"България" от КМ 1+480 до КМ 2+568 

0 405 820 405 820 

2 
Основен ремонт на Библиотека към 

Кметство с. Виноградец 
0 10 000 10 000 

 

 ОБОБЩЕНА РЕКАПИТУАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ: 

Намаление в размер на /-/ 415 820,00лв. /капиталови разходи/: 

- Параграф 51-00 – 50 000,00 лв. 
- Параграф 52-00 – 365 820,00 лв. 

 

 



Увеличение в размер на /+/415 820,00лв./капиталови разходи/:  

- Параграф 51-00 –  415 820,00 лв. 
 

Общински съвет допуска предварително изпълнение на настоящото 

решение на основание чл.60, ал.1 от АПК., с оглед краткия срок, в който следва 

да бъдат изпълнени строително монтажните работи на обект: „Реконструкция и 

рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември на бул. "България" от КМ 

1+480 до КМ 2+568” и обект „Основен ремонт на Библиотека към Кметство с. 

Виноградец”. Влизането в сила на решението на Общински съвет и 

последвалата Заповед по стандартния ред регламентиран в АПК, ще доведе до 

прекомерно забавяне на строително монтажните работи. 

 

 

Общ брой на общинските съветници:       21  
Присъствали:                                                       19 
Гласували:               19 
“За”:            18 
“Против”:              0 
“Въздържали се”:                      1   
   

   

 

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 
Председател на ОбС-Септември 
 


