
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ   
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№758 

Взето с Протокол №35 от редовно заседание на Общински съвет гр. 

Септември, проведено на 28.06.2017г. 

Относно: Актуализация на бюджета на община Септември за 2017г. в 
приходната и разходната част за местни дейности. 
 

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 2017 г., от тях: 

 

I. В увеличение на приходната част в размер на 174 345 лева, от 

които: 

1. Имуществени данъци, за приходен параграф § 20-00 „Други 

данъци” в размер на 2 400 лв. 

2. Неданъчни приходи  в размер на 171 945 лв., от тях: 

2.1.За приходен параграф § 24-08 „Приходи от лихви по текущи 

банкови сметки” в размер на 200 лв.; 

2.2. За приходен параграф § 40-22 „Постъпления  от продажба на 

сгради” в размер на 137 400 лв.;  

2.3. За приходен параграф § 27-11 „за административни услуги” в 

размер на 1 500 лв. с целево предназначение от ДП НК „ Железопътна 

инфраструктура” - София;  

2.4 За приходен параграф § 27-29 „Други общински такси” в размер на 

1 000 лв.;  



2.5. За приходен параграф § 40-40 „Постъпления  от продажба на 

земя” в размер на  17 100 лв.; 

2.6. За приходен параграф § 45-00 „Текущи помощи и дарения от 

страната” в размер на  14 745 лв.разпределени по разпоредители: 

2.6.1. Първостепенен разпоредител – гр. Септември 700 лв.; 

2.6.2. Второстепенен разпоредител ОУ „Кирил и Методий” – гр. Ветрен 

1 430 лв.; 

2.6.3. Второстепенен разпоредител ОУ „Кирил и Методий” – с. 

Симеоновец 10 127 лв.; 

2.6.4. Второстепенен разпоредител Археологически музей „Проф. М. 

Домарадски” 734 лв.; 

2.6.5. Второстепенен разпоредител ДГ „Слънчево детство” – с. Ветрен 

дол 1 754 лв. 

 

II. В увеличение на разходната част в размер на 174 345 лева, от които: 

 

1.Местни дейности в размер на 157 654 лв., разпределени по 

разпоредители и дейности както следва: 

 

1.1.Първостепенен разпоредител – гр. Септември в увеличение в размер 

на 155 900 лв, от тях: 

1.1.1. Дейност:122 „Общинска администрация” в размер на 700 лв., за 

разходен параграф §10-20„Разходи за външни услуги”.                                                               

1.1.2.Дейност:606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната 

мрежа”в размер на 84 500 лв.,за разходни параграфи: 

- § 10-15 „Материали”                                                                                     10 000 лв.; 
- § 10-20 „Разходи за външни услуги”                                                           35 400 лв.; 
- § 10-30 „Текущ ремонт”                                                                                39 100 лв. 

 1.1.3.Дейност:759 „Други дейности по културата” в размер на 700 лв., за 

разходен параграф §10-11 „Храна”. Средствата са от дарение за празнична 

вечеря. 



1.1.3.Дейност:832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и 

изграждане на пътищата”в размер на 70 000 лв.,за разходен параграф § 

10-30 „Текущ ремонт”. 

 

1.2. Второстепенен разпоредител ДГ „Слънчево детство” – с. 

Ветрен дол в увеличение в размер на 1 754 лв., за дейност:311 

„Детски градини” и разходен параграф § 10-11„Храна” .  

Средствата са от дарение.                                                                                  

 

2. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности със 

собствени приходи в размер на 16 691 лв., разпределени по 

разпоредители и дейности както следва: 

 

2.1. Първостепенен разпоредител – гр. Септември в увеличение в 

размер на 4 400 лв., от тях: 

2.1.1.Дейност:122 „Общинска администрация” в размер на 1 000 лв., за 

разходен параграф § 02-09 „Други плащания и възнаграждения” с целево 

предназначение от ДП НК „ Железопътна инфраструктура” - София;  

2.1.2.Дейност:322 „Неспециализирани училища” в размер на 2 400 лв., за 

разходен параграф § 10-20 „Разходи за външни услуги”.                                                           

2.1.3.Дейност:713 „Спорт за всички” в размер на 1 000 лв., за разходен 

параграф § 10-11 „Храна”. Средствата са от дарение за ромския турнир. 

 

2.2.Второстепенен разпоредител ОУ „Кирил и Методий” – гр. Ветрен 

в увеличение в размер на 1 430 лв. за дейност:322 „Неспециализирани 

училища” и разходен параграф § 10-15„Материали” .                                                                                    

 

2.3.Второстепенен разпоредител ОУ „Кирил и Методий” – с. 

Симеоновец в увеличение в размер на 10 127 лв., за дейност:322 

„Неспециализирани училища” и разходни параграфи:  



- § 01-01”Заплати  и възнаграждения на персонала”                                                8000 лв.; 

- § 05-51 „Осиг. вноски от работ. за ДОО”                                                                2 127 лв.                                                

Средствата са от дарение. 

 

2.4.Второстепенен разпоредител Археологически музей „Проф. М. 

Домарадски” увеличение в размер на 734 лв. и разходни параграфи: 

- § 02-09 „Други плащания и възнаграждения”                                                          484 лв.; 

- § 05-51 „Осиг. вноски от работ. за ДОО”                                                                    50 лв.; 

- § 05-60 „Здравноосигурителни вноски от работодателя”                                          30 лв.; 

- § 05-80 „Вноски за доп. зад. осигуряване от работодатели”                                     20 лв.; 

- § 10-51 „Командировки в страната”                                                                           150 лв. 

Средствата са от дарение за извършване на теренни археологически 

проучвания. 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници:                 21   
Присъствали:                               20 
Гласували:                                20 
“За”:                                16 
“Против”:                                 2 
“Въздържали се”:                                        2 

 

 

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 
Председател на ОбС-Септември 
 


