
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

№1072 

Взето с Протокол № 56 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 
проведено на 30.10.2018г. 

Относно: Даване на съгласие за внасяне на предложение до Министерство на 
финансите за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови 
разходи по чл.52 от ЗДБРБ за 2018 г. в целеви трансфер за финансиране на 
разходи за неотложен текущ ремонт на НЧ „Възраждане-1926”, с.Карабунар, 
общ. Септември. 

 Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община 

Септември, след станалите разисквания и на основание чл. 87, ал. 2 от ЗДБРБ 

за 2018 г. и чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие да бъде внесено предложение до Министерство на 
финансите за трансформиране на 59 206 лева от целевата субсидия за 
капиталови разходи,определена по реда на чл.52 от ЗДБРБ за 2018 г. за 
финансиране на неотложен текущ ремонт НЧ „Възраждане-1926”, 
с.Карабунар, общ. Септември. 

2. Определя обектите, които следва да отпаднат от Поименния списък за 
капиталови разходи на община Септември за 2018 г., както следва: 

2.1. Обект „Основен ремонт на Народно читалище „Възраждане-1926”, 

с.Карабунар, общ.Септември” – 59 206лв. 

3. Определя обекта за текущ ремонт, който да бъде финансиран със средства 

от трансформираната целева субсидия за капиталови разходи, както следва: 

3.1. Текущ ремонт на Народно читалище „Възраждане-1926”, с. Карабунар, 
общ. Септември – 59 206  лв. 

4. Упълномощава кмета на община Септември да внесе предложение в 

Министерство на финансите за трансформиране на средствата на част от 

целевата субсидия за капиталови разходи по чл.52 от ЗДБРБ за 2018 г. в 

целеви трансфер за финансиране на разходи за неотложен текущ ремонт 

на Народно читалище „Възраждане-1926”, с. Карабунар, общ. Септември 

в съответствие с процедурните изисквания, свързани с разпоредбата на 

чл.87от ЗДБРБ за2018 г. 

             Мотиви: С Решение № 901 взето с Протокол № 46 от 30.01.2018 г. на ОбС 

Септември е утвърден бюджета на община Септември. Съгласно Приложение № 4 

към т.3.2 на същото решение е приет поименен списък за капиталови разходи по 

обекти, видове и източници на финансиране. В списъка в § 51-00, функция 6 е 



утвърден обект „Основен ремонт на Народно читалище „Възраждане-1926”, 

с.Карабунар, общ.Септември”. Източникът на финансиране на обекта е целева 

субсидия за капиталови разходи по чл.52 от ЗДБРБ за 2018 г.  

С предвидените в началото на бюджетната година целеви средства за 

капиталови разходи не може да бъдат извършени всички дейности по основен 

ремонт на това читалище. С цел безопасна експлоатационния на сградата е 

необходимо да бъдат извършени дейности по подобряване и поддържане в 

изправност. 

Планираните в поименния списък за капиталови разходи средства могат 

да бъдат разходвани само и единствено за основни ремонти и придобиване на 

дълготрайни материални активи. 

Извършването на необходимите видове строително-монтажни работи по 

Народно читалище „Възраждане-1926”, с.Карабунар се класифицират като текущ 

ремонт и не могат да бъдат финансирани от предвидените средства за целева 

субсидия за капиталови разходи. Въпреки това в Закона за държавния бюджет 

на Република България за 2018 година (ЗДБРБ) е предвидена правна 

възможност за трансформиране до 50 на сто от целевата субсидия за 

капиталови разходи в целеви трансфер з афинансиране разходите на общината 

за извършване на неотложни текущи, като в рамките на бюджетните 

взаимоотношения на общината с централния бюджет промените се извършват 

от Министъра на финансите по предложение на кмета на общината въз основа 

на решение на общинския съвет. 

В бюджета на община Септември за 2018 година няма предвидени средства за 
текущ ремонт на Народно читалище „Възраждане-1926”, с.Карабунар, като в тази 
връзка на основание чл. 87 от ЗДБРБ за 2018 г. предлагаме Общински съвет да 
вземе решение за трансформиране на 59 206 лева от целевата субсидия за 
капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на 
общината за извършване неотложни текущи ремонти на Народно читалище 
„Възраждане-1926”, с.Карабунар, което представлява 8.85% от общия размер 
на субсидията за 2018 година. 

 

Общ брой общински съветници:                 21 
Присъствали:                                                19 
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