
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№1034 
 

Взето с Протокол № 54 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 
проведено на 31.08.2018г. 

 
Относно: Актуализация на разпределението на целевата субсидия в разчета за 
финансиране на капиталовите разходи на община Септември за 2018г. 

 

Във връзка с разпределението на целевата субсидия, се налага 

актуализация в  „Разчет за финансиране на капиталовите разходи“ на общ. 

Септември за 2018 г., на основание чл. 87 от ЗДБРБ за 2018г. и чл. 21, ал.1, т.6 

от ЗМСМА.  

Настоящата актуализация променя макро рамката на капиталовата 

програма за 2018г. с източник на финансиране от целева субсидия. 

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, 

Р  Е  Ш  И: 

Приема актуализация в разчета за капиталови разходи на община Септември за 

2018 г. в намаление в размер на 59206лв., отразени в целева субсидия (съгласно 

„Разчет за финансиране на капиталовите разходи“:)по обекти както следва: 

I. Да се извърши намаление на макрорамката в размер на 59 206лв., 
с източник на финансиране от предоставени целеви субсидии и 
трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни 
организации (съгласно „Разчет за финансиране на капиталовите 
разходи“)по обект както следва : 
 

1. Намаление в размер на /-/ 59 206лв: 
 

1.1.За разходен параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни 

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

дейности“, в размер на 59 206лв. 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било 

към 

01.2018 

/лв./ 

Става 

към 

08.2018 

/лв./ 

Разлика в 

намалени

е /лв./ 



1. 

Основен ремонт на Народно читалище 

„Възраждане-1926”, с.Карабунар, 

общ.Септември 

59 206 0 59 206 

 

II. Да се извърши увеличение на макрорамката в размер на /+/59206лв. 
въвФункция 07 „Почивно дело, култура, религиозни дейности“, дейност 
„Читалища”, отразени в разходен параграф: 

1. Увеличение в размер на /+/ 59 206лв: 
 

1.1.За разходен параграф 10-30 „Текущ ремонт”, Дейност „Читалища“, 

в размер на 59206лв. 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било 

към 

01.2018 

/лв./ 

Става 

към 

08.2018 

/лв./ 

Разлика в 

увеличен

ие /лв./ 

1. 

Текущ ремонт на Народно читалище 

„Възраждане-1926”, с.Карабунар, 

общ.Септември 

0 59 206 59 206 

 

 

 

 
 
 
 
 
Общ брой общински съветници:              21 
Присъствали:                                             18 
Гласували:                                                  18 
 „За”:                                                            18                            
„Против”:                                                       0  
„Въздържали се”:                                         0                   
 
 
 
КУЗО БОЖИНОВ 
Заместник-Председател на ОбС-Септември 
съгл.Решение 897/30.01.2018г. 
 


