ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ
РЕШЕНИЕ
№921
Взето с Протокол №48 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември,
проведено на 27.02.2018 г.
Относно: Актуализация на бюджета за 2018г. в разходната част и приложение №4 от
т.3 на Решение №901/30.01.2018г. за капиталовата програма.
Общински съвет-Септември, след като се запозна с направеното предложение и след
станалите разисквания на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА,
Р Е Ш И:
І. Актуализира разходната част на бюджета на община Септември за 2018г. в
увеличение/намаление в размер на 60 000 лв., отразени при дейности и разходни
параграфи:
1. В намаление в размер на 60 000 лв. при дейност: 122”Общинска
администрация” и разходен параграф § 10-20” Разходи за външни услуги”.
2. В увеличение в размер на 60 000 лв. при дейност: 714”Спортни бази за спорт за
всички” и разходен параграф § 43-09 ”Други субсидии и плащания”, които
разчети са целеви и се отнасят за спортните клубове и дружества в Общината.
3. Упълномощава Кмета на Общината да договори допълнителни условия по
предоставянето и отчитането на целевите средства по т.2.
ІІ. Актуализира приложение №4 от т.3 на Решение №901/30.01.2018г. в следните
точки:
1. Приема разчет на разходите, финансирани с приходи от постъпления от
продажби на общински нефинансови активи в размер на 7 503 493 лв., съгласно
Приложение №4-кол.6/намаление в размер на 893 лв./
2. Приема разпределението на преходен остатък от целевата субсидия за
капиталови разходи в размер на 726 507 лв., съгласно Приложение №4-кол.9/ в
увеличение в размер на 893 лв.
3. Гореизложената актуализация не променя макрорамката на капиталовата
програма и тя е отразена на ред №12 за обект:”Реконструкция и рехабилитация
на улична мрежа в гр.Септември на бул.”България” от КМ 1+480 до КМ 2 +568,
ПМС №363/16.12.2016г. и ПМС №260/24.11.2017г.
Собствени средства/ колона-6/ било 91 560 лв.-става 90 667 лв.
Преходен остатък по бюджета/колона-9/ било 420 231 лв.-става 421 124 лв.
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КИРИЛ ТОДОРИН
Председател на ОбС-Септември
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