
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№266 

Взето с Протокол №9 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 26.04.2016г. 

Относно:  Актуализация на бюджета на община Септември за 2016г. в приходната и 
разходната част с вътрешна компенсирана промяна. 
 
 
Общински съвет гр.Септември след като се запозна с предложението на Кмета на 
Община Септември и след станалите разискванията на основание чл.21,ал.1,т.6 от 
ЗМСМА, 
 

Р Е Ш И: 
 

        Приема  актуализацията в приходната и разходната част на бюджета на 
Община Септември за 2016 г. с вътрешна компенсирана промяна, от тях: 
 
I.В намаление приходната част на бюджета в размер на 20 000 лв, отразени в § 
72-01 „Предоставени средства по временна финансова помощ /-/ ” . 

 
II.В увеличение в размер на 81 016 лв., отразени по дейности и разходни 
параграфи, както следва: 
 
1.Функция „Почивно дело,култура, религиозни дейност“-  дофинансиране на 
делегирани от държавата дейност: 739„Музей и худ.галерии с регионален 
характер“ в  увеличение в размер на 35 016 лв. отразени при второстепенни 
разпоредители и разходни параграфи:  
 
 
1.1.За Археологическия музей „Проф.М.Домарадски“- гр.Септември в 
увеличение в размер на 16 820 лв., от тях: 
 
-§0201„За нещатен персон. нает по трудови правоотношения”                                 
13 795 лв.; 
-§0551„Осигурителни вноски от работодателя за ДОО”                                              2 220 
лв.; 
-§0560„Здравноосигурителни вноски от работодателя”                                                 805 
лв. 
 
1.2.За Къща –музей „Ал.Стамболийски“- с.Славовица в увеличение в размер на 
18 196 лв., от тях: 
-§0201 „За нещатен персон. нает по трудови правоотношения”   -                      11 240 
лв.; 
-§0208 „Обезщетения на персон., с характер на възнаграждения                           4 476 
лв.; 
-§0551 „Осигурителни вноски от работодателя за ДОО”                                        1 820 
лв.; 
-§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодателя”                                            660 
лв. 



             
2.Функция „Икономически дейност и услуги“ , местна дейност:829 „Други 
дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов“ в увеличение в размер 
на 46 000лв., отразени при първостепенен разпоредител- гр. Септември и 
разходни параграфи:  
 
-§0101 „Заплати и възнагр. на персонала нает по трудови  правоотн.”                   9 
380лв.; 
-§0551 „Осигурителни вноски от работодателя за ДОО”-                                         1 
080лв.; 
-§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодателя”                                              450 
лв.; 
-§0580 „Вноски за доп. задължително осиг. от работодателя”                                     140 
лв.; 
-§1015 „Материали”                                                                                                      19 950 
лв.;             
-§1020 „Разходи за външни услуги”                                                                            15 000 
лв. 
             
III.В намаление  в размер на 101 066 лв. отразени по дейности и разходни 
параграфи, както следва: 
   
1.Функция „Образование“, дофинансиране на делегирана от държавата 
дейност:337 „Извънучилищни дейности“ - за разходен §0101„Заплати и 
възнагр. на персонала нает по трудови  правоотношения” /-/17 800лв. 

           
2.Функция „Социално осигуряване“,подпомагане и заетостта“,  местна 
дейност: 589„Други служби и дейности по соц.осигуряване и заетостта“, за 
разходен параграф §02-02 „За персонала по извънтрудови правоотношения” 
в  намаление размер на /-/ 28 266 лв. 

 
 3.Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално 
стопанство и опазване на околната среда”, местна дейност:606 „Изграждане, 
ремонт и поддържане на уличната мрежа”, за разходен параграф  §10-15 
„Материали” в размер на /-/ 55 000 лв.  
 
 
 
 

Общ брой на общинските  съветници:        21    

Присъствали:            19           

Гласували:            19        

“ЗА”             19           

“ПРОТИВ”               0    

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”                                         0      

 

 

 

 

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 

Председател на ОбС-Септември                                            

 


