
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1238 

Взето с Протокол № 62 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 24.04.2019г. 

 

Относно: Актуализация в разчета за финансиране на капиталовите разходи към 
първо тримесечие на община Септември за 2019г. 
 

Във връзка с предстоящи инвестиционни намерения на общ. Септември, 

които не са отразени в инвестиционната програма за 2019 г. и извършени 

капиталови плащания вследствие насочено принудително изпълнение и 

последваща продажба на общинско имущество от Частни съдебни изпълнители, 

се налага актуализация в „Разчет за финансиране на капиталовите разходи“ на 

общ. Септември към първо тримесечие за 2019 г..  

Покана за публично обсъждане на актуализация на бюджета и материали 

във връзка с публичното обсъждане на актуализацията на бюджета за 2019 г, бяха 

качени на уебсайта на община Септември на 03.04.2018г.  

Покана за публично обсъждане за актуализация на бюджета за 2019 г. е 

публикувана на 03.04.2019 г. във вестник „Марица“ на стр. 14-та. 

На основание чл. 124 ал. 3 и ал. 3 от Закона за публичните финанси и във 

връзка с чл. 29 и чл. 41, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

тригодишен бюджетна прогноза за местните дейности за съставяне приемане, 

изпълнение и отчитане бюджета на община Септември, е проведено публично 

обсъждане на 10.04.2019 г. (Сряда) от 16:30 ч. 

Настоящата актуализация не променя макрорамката на капиталовата 

програма за 2019 г. 

Общинският съвет, след като обсъди предложението на Зам. 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, взе следното решение: 

 



 

I. Да се извърши актуализация в увеличение/намаление в размер на 
1 754 663 лв., отразени в собствени средства (съгласно „Разчет за 
финансиране на капиталовите разходи“) по обект, както следва:  

 

1. Намаление в размер на /-/ 1 754 663 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 45 000 лв. 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било  

/лв./ 

Става 

/лв./ 

Разлика в 

намалени

е /лв./ 

1. 

Реконструкция и рехабилитация на 

част от съществуваща улична мрежа, 

тротоари, съоръжения и 

принадлежности към тях в Община 

Септември – Реконструкция и 

рехабилитация на улична мрежа в гр. 

Септември – ул."Мусала" /от 

бул."България" до ул."Г.С. Раковски"/. 

  46 076 1 076  45 000 

 

 

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

материални активи”, Функция 08 „Икономически дейности и услуги“, в 

размер на 865 106 лв. 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било  

/лв./ 

Става 

/лв./ 

Разлика в 

намалени

е /лв./ 

1. "Общински път, започващ от стопански  1 073 208 653  865 106 



двор "ФЕРМАТА", до път III -8402 

Септември - Злокучене в землището на 

гр. Септември" 

759 

 

1.3. За разходен параграф 52-00 „Придобиване на дълготрайни 

материални активи”, Функция 06 „Жилищно строителство, благоустройство, 

комунално стопанство и опазване на околната среда“, в размер на 804 557 

лв. 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било  

/лв./ 

Става 

/лв./ 

Разлика в 

намалени

е /лв./ 

1. 

„Реконструкция на вътрешна 

водопроводна мрежа с обща дължина 

5,553 км. по улици в 11 (единадесет) на 

брой населени места в Община 

Септември“ 

  1 189 

185 
684 628  504 557 

2. 

"Закриване и рекултивация на 

общинско депо за битови отпадъци на 

територията на община Септември" 

300 000 50 000 250 000 

3. 

„Изграждане на захранващ водопровод 

за с. Долно Вършило, община 

Септември” 

56 000 6 000 50 000 

 

1.4. За разходен параграф 52-00 „Придобиване на дълготрайни 

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

дейности“, в размер на 40 000 лв. 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било  

/лв./ 

Става 

/лв./ 

Разлика в 

намалени

е /лв./ 

1. Реконструкция и модернизация на 

стадион в с. Семчиново, община 
  70 000 30 000  40 000 



Септември 

 

 

 

 

2. В увеличение в размер на /+/ 1 754 663 лв.: 

 

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

материални активи”, Функция 03 „Образование“, в размер на 50 000 лв. 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било 

/лв./ 

Става 

/лв./ 

Разлика в 

увеличение 

/лв./ 

1. 

Реконструкция на едноетажна сграда - 

ЦДГ, находяща се в УПИ VI - ОДЗ, кв.78 

по плана на с. Варвара, общ. Септември 

350 

000 

400 

000 
50 000 

 

 

2.2. 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 17 968 лв. 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било 

/лв./ 

Става 

/лв./ 

Разлика в 

увеличение 

/лв./ 

1. 

Рек. и рехабилитация на част от 

съществуваща ул. мрежа, тротоари, 

съоръжения и принадлежности към тях в 

Общ. Септември – Рек. и рехабилитация 

на ул. мрежа в гр. Септември – ул."3-ти 

0 17 500 17 500 



март"  /от ул. "Самуил" посока ул."Иван и 

Асен"/. 

2. 

Рехабилитация на съществуващ парк УПИ 

I - в кв.66, гр. Септември /старо плащане 

ЧСИ/ 

0 468 468 

 

 

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

материални активи”, Функция 08 „Икономически дейности и услуги“, в 

размер на 1 210 462 лв. 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било 

/лв./ 

Става 

/лв./ 

Разлика в 

увеличение 

/лв./ 

1. 

„Реконструкция и рехабилитация на 

съществуващи общински пътища, 

съоръжения и принадлежности към тях в 

Община Септември” - ПЪТ PAZ1103/III-

803/ Калугерово- граница общ. / 

Лесичово- Септември/- Карабунар/ III- 

8402/ от км 3+750 до км 7+050. 

0 
1 210 

462 
1 210 462 

 

 

2.4. За разходен параграф 52-00 „Придобиване на дълготрайни 

материални активи”, Функция 06 „Жилищно строителство, благоустройство, 

комунално стопанство и опазване на околната среда“, в размер на 469 445 

лв. 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било 

/лв./ 

Става 

/лв./ 

Разлика в 

увеличение 

/лв./ 



1. 

Изграждане на фонтан, вкл. доставка и 

монтаж на техн. Оборудване, находящ се 

в УПИ I – парк, кв. 185 по план на гр. 

Септември /парк „Костница“/ 

0 30 000 30 000 

2. 

Изграждане на фонтан, вкл. доставка и 

монтаж на техн. Оборудване, находящ се 

в УПИ XXII – за детска площадка, кв. 81 по 

план на гр. Септември /ул. „Шипка“/ 

0 30 000 30 000 

3. 

Изграждане на фонтан, вкл. доставка и 

монтаж на техн. Оборудване, находящ се 

в зеленина между улици в кв. 73 по план 

на гр. Септември /Малкия Парк/ 

0 30 000 30 000 

4. 

Изграждане на фонтан, вкл. доставка и 

монтаж на техн. Оборудване, находящ се 

в УПИ I – озеленяване в кв. 184 по план 

на гр. Септември /срещу Младежки дом/ 

0 30 000 30 000 

5. 

Проектиране и авторски надзор за 

реконструкция, ремонт,  оборудване и 

обзавеждане на общинска Автогара в гр. 

Септември, общ. Септември 

0 30 000 30 000 

6. 

Изграждане на система за капково 

напояване на зелените площи по бул. 

„България“ – гр. Септември 

0 1 287 1 287 

7. 
Изграждане на система за 

видеонаблюдение гр. Септември 
0 22 563 22 563 

8. 

Изготвяне на тех. Пр. за отоплителна 

инсталация с топлоизточник мин вода и 

инсталация за топла вода за битови 

нужди на ЦДГ „Детелина“ с. Ветрен дол 

0 5 185 5 185 

9. 

Изготвяне на тех. Пр. за отоплителна 

инсталация с топлоизточник мин вода и 

инсталация за топла вода за битови 

нужди на ОУ „Хр.Смирненски“ с. Ветрен 

дол 

0 7 085 7 085 



10. 

Изграждане на нови сондажи за 

минерална вода, съоръжения, санитарно-

охранителна зона и водопровод за 

минерална вода от с. Варвара до гр. 

Септември, община Септември 

78 600 
336 

720 
258 120 

11. 

Изпълнение на обследване за енергийна 

ефективност и сертифициране на сгради в 

експлоатация на следните сгради: 1.СУ 

"Хр. Ботев", гр. Септември; 2. СУ "Хр. 

Смирненски", гр. Септември; 3. ОУ "Св. 

Св. Кирил и Методий", гр. Ветрен; 4. ОУ 

"Хр. Ботев", с. Семчиново; 5. ОУ "Св. Св. 

"Кирил и Методий", с. Ковачево; 6. ОУ "Хр. 

Ботев", с. Карабунар; 7. ДГ "Приказни 

герои", гр. Септември 

0 25 205 25 205 

 

2.5. За разходен параграф 52-00 „Придобиване на дълготрайни 

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

дейности“, в размер на  4 184 лв. 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било 

/лв./ 

Става 

/лв./ 

Разлика в 

увеличение 

/лв./ 

1. 

Църква "Рождество Богородично" с. 

Симеоновец, общ. Септември, за 

изработване, доставка и монтаж на 

Архиерейски трон. 

0 4 080 4 080 

2. 
Спортна площадка -УПИ V,кв.116 гр. 

Септември /старо плащане ЧСИ/ 
0 104 104 

 

2.6. За разходен параграф 54-00 „Придобиване на земя”, Функция 06 

„Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и 

опазване на околната среда“, в размер на 2 604 лв. 

 



№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било 

/лв./ 

Става 

/лв./ 

Разлика в 

увеличение 

/лв./ 

1. 
Доставка на дървета /Албиция/ по бул. 

„България“. 
0 2 604 2 604 

 

 

 

II. Да се извърши увеличение/намаление в размер на 17 000 лв., с източник 
на финансиране от предоставени целеви субсидии и трансфери от 
държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации 
(съгласно „Разчет за финансиране на капиталовите разходи“) по обект, 
както следва :   

 

 

 

1. В намаление в размер на /-/ 17 000 лв.: 

1.1 За разходен параграф 52-00 „Придобиване на дълготрайни 

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

дейности“, в размер на 17 000 лв. 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било  

/лв./ 

Става 

/лв./ 

Разлика в 

намалени

е /лв./ 

1. 

Обществено достъпна площадка с 

фитнес уреди на открито" в УПИ - XXII - 

за спортна площадка в кв. 7, по 

регулационен план на гр. Септември 

/кръстовище при ул.“Малка Марица“ с 

ул.“Май“/  

 17 000  0  17 000 

 

2. В увеличение в размер на /+/ 17 000 лв.: 



2.1. За разходен параграф 51-00 „Придобиване на дълготрайни 

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

дейности“, в размер на 17 000 лв. 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било 

/лв./ 

Става 

/лв./ 

Разлика в 

увеличение 

/лв./ 

1. 

Обществено достъпна площадка с фитнес 

уреди на открито" в УПИ - I - за спортна 

площадка в кв. 185, по регулационен план 

на гр. Септември / в парк Костницата/ 

0 17 000 17 000 

 

 
Общ брой общински съветници 21 
Присъствали 19 
Гласували 19 
"За" 13 
"Против" 0 
Въздържали се 6 

 
 
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


