
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 26 
 

Взето с Протокол №4 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 
проведено на 22.12.2015г. 
 
 

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 59 330 лева, 
отразени в приходната и разходна част, както следва: 
 
I. Приходна част  в увеличение в размер на 59 330 лева, за приходни 
параграфи: 

§ 13 -04 „Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден 
начин”                                                                                                     25 000 лв.; 
§  27-10 „За технически услуги”                                                              4 500 лв.; 
§ 27-11 „За административни услуги”                                                  17 030 лв.; 
§ 28-00 „Глоби, санкции и наказателни лихви”                                     7 800 лв., 
от тях: 
§28-02 „Глоби, санкции и неустойки”                                                 /-/ 8 000 лв.; 

 § 28-09 „Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни  вноски”              
15 800 лв.; 
§ 36-19 „Други неданъчни приходи”                                                        5 000 лв. 

 
II. Разходна част  в увеличение в размер на 59 330 лева за дофинансиране 
на делегирана държавна дейност  със собствени приходи в размер на 
59 330лева за функция Общи държавни служби, дейност:122 „Общинска 
администрация”, разпределени при разпоредители и разходни параграфи, 
както следва:  

 
 
 
 1.За Септември- град в увеличение в размер на 44 535 лв. от тях: 

§ 0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудово 
правоотношение”   10 095 лв. 
§ 0208 „Обезщетения за персонала с характер на възнаграждения”  30 940 
лв.; 
§ 0551 „Осигурителни вноски  от работодатели за ДОО”                     2 000 лв. 



§ 0560 „Здравноосигурителни . вноски от работодатели”                    1 500 лв. 
    

  2. За кметство Семчиново   в увеличение в размер на 8 181 лв., от тях: 
§ 0101 „Заплати и възнаграждения  на персонала нает по труд. 
правоотношения”   690 лв.; 
§ 0208 „Обезщетения с характер на възнаграждения”                        7 371 лв.;  

      § 0551„Осигурителни вноски от работодатели за ДОО”                         120 лв. 
 
3. За кметство Ветрен дол в увеличение в размер на 1990 лв., от тях 

  § 0101„Заплати и възнаграждения  на персонала нает по труд. 
правоотношения”   1 880 лв.; 
  § 0551„Осигурителни вноски от работодатели за ДОО”                                   
110 лв. 
 

4. За кметство Варвара в увеличение в размер 770 лв., от тях: 
     § 0101 „Заплати и възнаграждения  на персонала нает по труд. 
правоотношения”   636 лв.; 
     § 0551 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО”                         134 лв. 
 
5. За кметство Ковачево в увеличение в размер 794 лв., за разходни 
параграфи: 
    § 0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по труд. 
правоотношения”    656 лв.; 
    § 0551 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО”                          138 лв. 
 
 6. За кметство Ветрен в увеличение в размер 1 040 лв., от тях: 
    § 0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по труд. 
правоотношения”    885 лв.; 
    § 0551 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО”                          155 лв. 
 
7. За кметство Виноградец в увеличение в размер 740 лв., от тях: 
    § 0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по труд. 
правоотношения”    630 лв.; 
    § 0551 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО”                          110 лв. 
 
 
8. За кметство Бошуля в увеличение в размер 600 лв., от тях: 
    § 0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по труд. 
правоотношения”    494 лв.; 
    § 0551 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО”                          106 лв. 
 
9. За кметство Славовица в увеличение в размер 680 лв., от тях: 
    § 0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по труд. 
правоотношения”    580 лв.; 
    § 0551 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО”                          100 лв. 

 
 
 
 
 



 
 

Общ брой на общинските съветници:   21   
Присъствали:       18  
Гласували:        18 
“ЗА”        16 
“ПРОТИВ”          0 
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”       2 

 

 
 
 
 
 
ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 
Председател на ОбС-Септември 
 


