
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№1290 

Взето с Протокол №65 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 31.07.2019г. 

 

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

 

Във връзка с предстоящи инвестиционни намерения на общ. Септември, 

които не са отразени в инвестиционната програма за 2019 г. и постъпило 

докладна с вх. № 10 00 – 222/ 10.07.2019г.,  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 04.07.2018г.  

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

публикувана на 04.07.2019 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 12.07.2019 г. (Петък) от 10:30 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 
152 436 лв., отразени в собствени средства (съгласно „Разчет за 
финансиране на капиталовите разходи“) по обект, както следва:  

 

1. Намаление в размер на /-/ 152 436 лв.: 

1.1. 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 85 699 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 – улица 

от о.т.129 до о.т.180”. 

  10 998 0  10 998 

2. 

Реконструкция и рехабилитация на 

улична мрежа в с. Бошуля, улица от 

о.т.135 до о.т.133, общ. Септември. 

  11 101 0  11 101 

3. 

Реконструкция и рехабилитация на 

улична мрежа в с. Злокучене, улица от 

о.т.26 до о.т.20, общ. Септември. 

  63 600 0  63 600 

 

 

 

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

материални активи”, Функция 06 „Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално стопанство и опазване на 

околната среда“, в размер на 62 897 лв. 

 

 



№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било  

/лв./ 

Става 

/лв./ 

Разлика в 

намалени

е /лв./ 

1. 

„Реконструкция на вътрешна 

водопроводна мрежа с обща дължина 

5,553 км. по улици в 11 (единадесет) на 

брой населени места в Община 

Септември“ 

  684 628 621 731  62 897 

 

 

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

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

дейности“, в размер на 3 840 лв. 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било  

/лв./ 

Става 

/лв./ 

Разлика в 

намалени

е /лв./ 

1. 

Реконструкция и модернизация на 

стадион в с. Семчиново, община 

Септември 

  30 000 26 160  3 840 

 

2. В увеличение в размер на /+/ 152 436 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 148 596 лв. 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било 

/лв./ 

Става 

/лв./ 

Разлика в 

увеличение 

/лв./ 

1. 

„Реконструкция и рехабилитация на 

съществуващи републикански пътища, 

съоръжения и принадлежности към тях в 

Община Септември” ПЪТ III - 3704 от км 

0 
148 

596 
148 596 



23+820 до км 24+700 /който в 

регулационните граници на гр. Ветрен 

съвпада с ул. "50-та" на гр. Ветрен/ 

 

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

материални активи”, Функция 01 „Придобиване на дълготрайни 

материални активи“, в размер на  1 680 лв. 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било 

/лв./ 

Става 

/лв./ 

Разлика в 

увеличение 

/лв./ 

1. 
Климатик "TREO" за общинска 

администрация 
0 750 750 

2. 
Климатик "GREE BORA" 12 - за общинска 

администрация 
0 930 930 

 

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

„Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и 

опазване на околната среда“, в размер на 2 160 лв. 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било 

/лв./ 

Става 

/лв./ 

Разлика в 

увеличение 

/лв./ 

1. 
Доставка на дървета /Западна туя/ - 40 бр. 

/ гр. Ветрен/ 
0 2 160 2 160 

 

Общ брой общински съветници          21 

Присъствали: 18 

Гласували: 18 

"За": 11 

"Против": 0 

"Въздържали се": 7 

 

КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 


