
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№556 

Взето с Протокол №23 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 19.12.2016г. 

 

Относно: Актуализация на бюджета на  Община Септември.    
  

Общински съвет гр. Септември след като се запозна с предложението на Кмета 

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

ЗМСМА 

      Р Е Ш И: 

 Актуализира бюджета на Община Септември в размер на 437 200 лева, отразени 

в приходната и разходна част на местните дейности, както следва: 

 

I. Приходна част на местните дейности в увеличение в размер на 437 200 

лева, от тях 

      1 .Имуществени данъци в увеличение  в размер на 330 000 лв., от тях: 
 -   §   13-03 „Данък при превозните средства” в увеличение в размер на 
315 000лв.; 
 -  § 13-04 „Данък в/у придобиване на имущество по дарение и възм. начин” в 
увеличение в размер на 15 000 лв. 
 
2. Приходна част – неданъчни приходи 
2.1.В увеличение  в размер на 107 200 лв., от тях: 
   2.1.1.Приходи и доходи от собственост в увеличение в размер на 20 000 лв., 
отразени при приходен параграф: 
- § 24-04 „Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция”  
  
2.1.2. Общински такси в увеличение в размер на 72 200 лв., отразени при 
приходни параграфи: 
- § 27-01 „За ползване детски градини” в размер на 35 000 лв.; 
- § 27-02 „За ползв. детски ясли други по здравеопазването” в размер на 2 000 
лв.; 
- § 27-03 „За ползване на лагери и др. по соц. отдих” в размер на 200 лв.; 
- § 27-04 „За ползване на дом. соц. патрон. и др. соц. услуги” в размер на 
10 000 лв.; 
- § 27-11 „За административни услуги” в размер на 20 000 лв.; 
- § 27-29 „Други общински такси” в размер на 5 000 лв. 
 
2.1.3. Други приходи в увеличение в размер на 15 000 лв., отразени при 
приходни параграфи: 
- § 36-12 „Получени други застрахователни обезщетения” в размер на 2 000 
лв.; 
- § 36-19 „Други неданъчни приходи” в размер на 13 000 лв.  



 
3. В увеличение/намаление в размер на 253 100 лв., отразени при приходни 
параграфи: 
3.1. Глоби, санкции и наказателни лихви в увеличение/намаление в размер на 
135 000 лв.,  от тях: 
-   В увеличение в размер на 135 000 лв. при приходен параграф § 28-09 
„Наказателни лихви за данъци мита и осиг. вноски”; 
-  В намаление в размер на 135 000 лв. при приходен параграф § 28-02 „Глоби, 
санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети”. 
 
3.2. Внесени ДДС  и други данъци в/у продажбите в увеличение/намаление в 
размер на 13 100 лв.,  от тях: 
-    В увеличение в размер на /-/ 13 100 лв. при приходен параграф § 37-02 
„Внесен данък  в/у приходите от стопанска дейност”; 
-    В намаление в размер на /-/13 100 лв. при приходен параграф § 37-01 „Внесен 
ДДС”.  
 
3.3. Постъпления от продажби на нефинансови активи в 
увеличение/намаление в размер на 105 000 лв.,  от тях: 
-    В увеличение в размер на 105 000 лв. при приходен параграф § 40-22 
„Постъпления от продажба на сгради”;  
-   В намаление в размер на 105 000 лв. при приходен параграф § 40-40 
„Постъпления от продажба на земя”.  

 

      II.Разходна част на местните дейности в увеличение в размер на 437 200 лева, 
отразени по разпоредители, функции, дейности и разходни параграфи: 
      1.Функция „Общи държавни служби”, дейност 122 „Общинска 
администрация” в увеличение в размер на 209 974 лв. при първостепенен 
разпоредител – гр. Септември, отразени при разходни параграфи: 
- § 10-15 „Материали”                                                                                              35 000 лв. 
- § 10-16 „Вода, горива и ел. енергия”                                                                    30 000 лв. 
-  § 10-20 „Външни услуги”                                                                                     144 974 лв. 
 
     2.Функция „Образование”, дейност 311 „Детски градини” в увеличение в 
размер на 35 826 лв., от тях   
    2.1.При първостепенен разпоредител – гр. Септември в размер на 35 000 лв., 
отразени при разходни параграфи: 
-  § 10-15 „Материали”                                                                                              4  500 лв. 
-  § 10-20 „Външни услуги”                                                                                       15 000 лв. 
-  § 10-92 „Разходи за договорни санкции и съдебни обезщетения”                   15 500 лв. 
 
     2.2. При второстепенен разпоредител – ДГ „Приказен свят”- гр. Септември в 
размер на 826 лв., за разходен параграф §10-15 „Материали”, която промяна е в 
резултат на постъпила докладна с вх. №2900-192/05.12.2016 г. за реализирани 
приходи и необходимо присъщи разходи. 
 
    3.Функция „Здравеопазване”, дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени 
групи в ОДЗ” в увеличение в размер на 4 000 лв. при първостепенен 
разпоредител – гр. Септември и разходен параграф § 10-15 „Материали”.  
 
4.Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, дейност 524 „Домашен 
социален патронаж” в увеличение в размер на 10 000 лв. при първостепенен 
разпоредител – гр. Септември и разходен параграф § 10-11 „Храна”. 
 



5.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”, дейност 
604 „Осветление” в увеличение в размер на 62 400 лв. при първостепенен 
разпоредител – гр. Септември , отразени при разходни параграфи:  
-§02-02 „За персонала по извънтрудови правоотн.”          21 000 лв.;                                                         
- § 05-51 „Осиг. вноски от работодателя за ДОО”                                                     650 лв.; 
 -§ 05-60 „Здравноосигурителни вноски от работодатели”                                       510 лв.; 
- § 05-80 „Вноски за задължително осигуряване от работ.”                                     240 лв.; 
- § 10-15 „Материали”                                                                                              25 000 лв. 
- § 10-16 „Вода, горива и ел. енергия”                                                                     15 000 лв 
 
6.Функция „Икономически дейности и услуги”, дейност 829 „Други  дейности по 
селското и горското стопанство…..” в увеличение в размер на 115 000 лв. при 
първостепенен разпоредител – гр. Септември , отразени при разходни параграфи:  
-  § 10-15 „Материали”                                                                                             20 000 лв. 
-  § 10-20 „Външни услуги”                                                                                       95 000 лв. 
 

 

Общ брой на общинските  съветници:                   21    

Присъствали:                       19           

Гласували:             19             

“ЗА”                         17           

“ПРОТИВ”                          0 

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”                                                    2      

 

 

 

 

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 

Председател на ОбС-Септември                                            

 


