
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

№1167 

Взето с Протокол № 60 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 
проведено на 27.02.2019г. 

 
Относно: Изразходване на разликата от преходния остатък от 2018г. на 
управляваната от Фондация ”НЕТ” социална услуга в „Дом за пълнолетни лица с 
умствена изостаналост” с.Славовица, община Септември 

 

Общински съвет-Септември, след като се запозна с предложението на Кмета на 
Общината и след станалите разисквания на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от 
ЗМСМА и във връзка с чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Общински съвет да отмени Решение №1082//30.10.2018г., тъй като 
същото не е изпълнено, поради недостатъчна сума за закупуване на 
специализиран автобус/бус. 

2. Общински съвет да даде съгласие за изразходването на преходния 
остатък в размер на 32 708 лв. от 2018г. на делегирана държавна дейност: 
541”Домове за възрастни хора с увреждания”, предоставена за 
управление на социалната услуга на външен доставчик Фондация ”НЕТ” 
да бъде изразходван както следва: 
- За закупуване на автомобил/бус за потребностите на домуващите в 

размер на 14 000 лв. 
- За закупуване и монтаж на нова цистерна за нафта към парното в дома 

в размер на 4 000 лв. 
- Заснемане на сградата от проектанска фирма за кандидатстване по 

проект към Фонд”Социална закрила” в размер на 3 450 лв. 
- Доставка и изграждане на слънчева инсталация с три соларни панела 

в размер на 8 000 лв. 
- Обучение на персонала по „Базална и сензорна стимулация на лица с 

тежки и множествени увреждания”, както и закупуване на материали по 
темата в размер на 2 500 лв. 

- С разликата от преходния остатък за 2018г. да се продължи текущия 
ремонт за спалните помещения на сградата. 

3. Разхода за закупуване на автомобил/бус да намери отражение в 
поименния капиталов списък в §52 04”Придобиване на транспортни 
средства”, Функция 05”Социално осигуряване, подпомагане и грижи” при 
дейност 541”Домове за възрастни хора с увреждания” за сметка на 
намаление в §10-20”Външни услуги” на същата дейност и с източник на 



финансиране”преходен остатък от 2018г.” Настоящата актуализация 
променя макрорамката на капиталовата програма за 2019г. 

 

 

4. Задължава Кмета на Общината да публикува обява на сайта на община 
Септември за събиране на оферти и изискванията, на които трябва да 
отговаря закупения автомобил/бус. Предлаганата от участниците цена не 
трябва да надвишава  планираните от възложителя финансови ресурси, 
както следва: 14 000 лв. с ДДС крайна сума. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общински съветници:                 21 
Присъствали:                                               18 
Гласували:                                                    18  
 „За”:                                                              18              
„Против”:                                                         0   
„Въздържали се”:                                           0         
 
        
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


