
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№377 

 

Взето с Протокол №15 от извънредно заседание на Общински съвет гр. 
Септември, проведено на 15.07.2016г. 

 

Относно: Промяна в т.9 от Решение № 80, взето с Протокол № 5 от редовно 
заседание на Общински съвет – гр. Септември, проведено на 28.01.2016 г. 

  

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, чл.11, ал.10 от ЗПФ и чл.60 ал. 1 от АПК, 

 

                                                                Р Е Ш И: 

                                                                                                                    

1. Общински съвет дава съгласие за откриване на  нов второстепенен 

разпоредител: Общински театър „Възраждане” – гр. Септември/, 

съществуващият в момента „Младежки дом”- гр. Септември./ и допълва 

Приложение №12 за второстепенните разпоредители в община Септември 

за 2016 г. 

2. Общински съвет дава съгласие предмет на дейността на 

второстепенния разпоредител да бъде, както следва: 

- организиране на театри и спектакли;  

- режисура и постановка на театрални представления; 

- насърчаване на патриотизма и съхраняване на българските традиции и 

култура 

- създаване и поощряване на творчески дейности и самодейни театрални 

трупи, в т.ч. детски и младежки трупи; 

- организиране на конкурси и фестивали; 

- насърчаване духа на търпимост и диалог между различните култури и 

изкуства; 



- популяризиране на български и чужди класически и съвременни 

произведения; 

- осъществяване на гостувания, размяна на спектакли с други сродни театри; 

- театърът да извършва и други дейности, включително стопански за 

подпомагане на своята дейност, както и дейности съобразно нуждите в 

областта на културата и културния обмен на Община Септември. 

3. Общински съвет – гр. Септември определя бюджета на второстепенен 

разпоредител Общински театър „Възраждане” – гр. Септември в размер 

на 15 000 лв., средствата не променят уточнения годишен размер на 

бюджета на общината, а се извършва намаление от разчетените средства 

по бюджета на първостепенния разпоредител- гр. Септември , както 

следва: 

3.1 В намаление в размер на 15 000 лв. от дейности и разходни параграфи: 

 - местна дейност:622 „Озеленяване” и разходен параграф 1020 „Външни 

услуги” в размер на 10 000 лв.; 

- дофинансиране на делегирана държавна дейност:122 „Общинска 

администрация” и разходен параграф 0101 „Заплати на персонала по 

трудови правоотношения” в размер на 5 000 лв. 

3.2 В увеличение в размер на  15 000 за местна дейност: 898 „Други 

дейности по икономиката”. 

 

4. Общински съвет – гр. Септември  възлага на кмета на Община 

Септември да организира разпределението на бюджета на второстепенен 

разпоредител по тримесечия, същия да бъде приведен в съответствие с 

Единната бюджетна класификация за 2016 г. и утвърди разпределението. 

 

5. . Общински съвет – гр. Септември  утвърждава числеността на 

персонала и средните брутни работни заплати за бюджетната дейност, 

както следва: 

5.1. Обща численост на персонала  - 1,5 щатни бройки, в това число:  

 - управител – 1 щатна бройка; 

-  технически сътрудник – 0,5 щатна бройка; 

5.2. Средна брутна работна заплата - 510 лв. 

 



6. Общински съвет допуска предварително изпълнение на    настоящото 

решение на основание чл. 60, ал.1 от АПК. 

 

      Мотиви: Влизането в сила на решението на общински съвет и последващата 
Заповед     по стандартния ред регламентиран в АПК, ще доведе до прекомерно 
забавяне в процедурата по създаване на нов второстепенен разпоредител  и 
цялостната подготовка на технически / работен проект , необходими на 
второстепенен разпоредител Общински театър„Възраждане” – гр. 
Септември, за кандидатстване по ПРСР в срокове съгласно Индикативния 
график за набиране на Заявления за подпомагане, публикуван на 
официалния интернет портал на ПРСР 2014 -2020 г., а именно: 04.07.2016 г. – 
31.07.2016 г. Несъмнено по този начин ще се защитят особено важни обществени 
интереси и потребности от значение за населението и всички гости на територията 
на Община Септември и региона като цяло. 

   7. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Септември. 

 

 

 

Общ брой на общинските  съветници:                      21     

Присъствали:                                    17  

Гласували:                           17  

“ЗА”                                     17   

“ПРОТИВ”                            0    

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”                                                           0      

 

 

 

 

 

 

 

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 

Председател на ОбС-Септември                                            

 


