
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№1272 

Взето с Протокол №64 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 26.06.2019г. 

 

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

Във връзка с предстоящи инвестиционни намерения на общ. Септември, 

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

капиталови плащания вследствие насочено принудително изпълнение и 

последваща продажба на общинско имущество от Частни съдебни изпълнители, 

и постъпили предложения с вх. № 9400 - 1500/ 07.06.2019г., вх. № 9400 – 1425 - 

1/ 10.06.2019г. и вх. № 9400 - 1511/ 10.06.2019г. се налага актуализация в „Разчет 

за финансиране на капиталовите разходи“ на общ. Септември към месец Юни 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 03.06.2018г.  

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

публикувана на 04.06.2019 г. във вестник „Марица“ на стр. 14-та. 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА ,чл. 124, ал. 2 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 тригодишна бюджетна прогноза за местните 

дейности за съставяне приемане, изпълнение и отчитане бюджета на община 

Септември, е проведено публично обсъждане на 11.06.2019 г. (Вторник) от 16:30 

ч. 

Настоящата актуализация не променя макрорамката на капиталовата 

програма за 2019 г. 

Общинският съвет, след като обсъди предложението на 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 
273 469 лв., отразени в собствени средства (съгласно „Разчет за 
финансиране на капиталовите разходи“) по обект, както следва:  

 

1. Намаление в размер на /-/ 273 469 лв.: 

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

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

дейности“, в размер на 131 500 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 по  обособени позиции” – 

Реконструкция и рехабилитация на 

улична мрежа в с. Виноградец – от 

о.т.129 до о.т.180”. 

  132 498 10 998  121 500 

2. 

Реконструкция и рехабилитация на 

част от същ. улична мрежа, тротоари, 

съоръжения и принадлежности към тях 

в община Септември - Реконструкция и 

рехабилитация на улична мрежа в с. 

Ковачево - улица от о.т.87, о.т.123, 

о.т.124 до о.т.140. 

70 410 60 410 10 000 

 

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

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

дейности“, в размер на 12 917 лв. 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било  

/лв./ 

Става 

/лв./ 

Разлика в 

намалени

е /лв./ 

1. 

Изграждане на параклис, нова сграда и 

прилежаща инфраструктура към 

Гробищен парк гр. Септември 

  20 000 7 083  12 917 



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

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

размер на 129 052 лв. 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било  

/лв./ 

Става 

/лв./ 

Разлика в 

намалени

е /лв./ 

1. 

"Общински път, започващ от стопански 

двор "ФЕРМАТА", до път III -8402 

Септември - Злокучене в землището на 

гр. Септември" 

 137 705 8 653  129 052 

 

2. В увеличение в размер на /+/ 273 469 лв.: 

 

2.1. 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 31 008 лв. 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било 

/лв./ 

Става 

/лв./ 

Разлика в 

увеличение 

/лв./ 

1. 

Доизграждане на част от сграда "Дом на 

лозаря" с. Виноградец - за Народно 

Читалище "Д-р Петър Берон - 1928", с. 

Виноградец 

0 19 504 19 504 

2. 

Рехабилитация на съществуващ парк УПИ 

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

ЧСИ/ 

468 1 972 1 504 

3. 

Реконструкция и рехабилитация на част 

от същ. улична мрежа, тротоари, 

съоръжения и принадлежности към тях в 

община Септември - Реконструкция и 

рехабилитация на улична мрежа в с. 

Ковачево - улица "7-ма" 

0 10 000 10 000 



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

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

размер на 110 000 лв. 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било 

/лв./ 

Става 

/лв./ 

Разлика в 

увеличение 

/лв./ 

1. 

"Изграждане на път преминаващ през ПИ 

11154.100, част от 11154.175.547, 

11154.166.113 и част от 11154.166.25 в 

землище на с. Виноградец, общ. 

Септември" 

0 
110 

000 
110 000 

 

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

материални активи”, Функция 01 „Общи държавни служби“, в размер на 3 

780 лв. 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било 

/лв./ 

Става 

/лв./ 

Разлика в 

увеличение 

/лв./ 

1. 

Изграждане на рекламни пилони "Банер 

Лифт" – 3 бр. /8м./ за СУ "Хр. Ботев" гр. 

Септември 

0 3 780 3 780 

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

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

дейности“, в размер на  124 156 лв. 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било 

/лв./ 

Става 

/лв./ 

Разлика в 

увеличение 

/лв./ 

1. 
Инсталация за видео наблюдение на 

Детска площадка в с. Злокучене 
0 2 323 2 323 

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

Септември /старо плащане ЧСИ/ 
104 437 333 

3. 

Изграждане на спортна площадка за мини 

футбол в УПИ I-За спортен комплекс, кв. 

65 по плана на с. Варвара, Община 

Септември 

0 
112 

000 
112 000 



4. 

Изграждане на обществено достъпна 

площадка за игра, разположена на 

открито - в УПИ IV - Кметство, кв. 14 по 

плана на с. Ковачево 

0 9 500 9 500 

 

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

„Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и 

опазване на околната среда“, в размер на 4 525 лв. 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било 

/лв./ 

Става 

/лв./ 

Разлика в 

увеличение 

/лв./ 

1. 
Доставка на дървета /Яворолистен чинар/ 

- 12 бр. / ул. „И. Вазов“/ 
0 1 123 1 123 

2. 

Доставка на дървета /Западна туя/ - 63 бр. 

/ул. „И. Вазов“ -58 бр.; пред р-т „Секвоите“ 

– 2 бр. и СУ „Хр. Ботев“ – 3бр./ 

0 3 402 3 402 

 

 

 

Общ брой общински съветници          21 

Присъствали: 18 

Гласували: 18 

"За": 14 

"Против": 0 

"Въздържали се": 4 

 

 

 

КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


