О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г Р. С Е П Т Е М В Р И
Р Е Ш Е Н И Е
№ 557
Взето с протокол № 28 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Септември,
проведено на 28.06.2021 год.
ОТНОСНО: Актуализация в разчета за финансиран на капиталовите разходи на Община
Септември към месец юни 2021г.
Общинският съвет, след като обсъди предложението на За Кмета на Община Септември
(съгласно заповед № 919/22.06.2021г.), 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 увеличение/намаление в размер на 200 750 лв., отразени в
собствени средства (съгласно „Разчет за финансиране на капиталовите
разходи“) по обект, както следва:
1. Намаление в размер на /-/ 200 750 лв.:

1.1. За разходен параграф § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни
материални активи”, Функция 08 „Икономически дейности и услуги ”, МД: 898
„Други дейности по икономиката“, в размер на 200 750 лв. , както следва:
№ по
ред

1.

Наименование на обекта

Част от общински път PAZ1206 - /III8402/Септември/III-3704/ от км 6+480 до
км 8+130, /който в регулационните
граници на гр. Септември съвпада с
бул."Съединение" от ПЪТ PAZ 8402 до
бул."България"( от км 0+000 до км1+650)/.

Било
/лв./

1 078 231

Става
/лв./

877 481

Разлика в
намаление
/лв./

200 750

2. В увеличение в размер на /+/ 200 750 лв.:

2.1. За разходен параграф § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални
активи ”, Функция 01 „Общи държавни служби ”, МД: 122 „Общинска администрация“,
в размер на 200 000 лв. , както следва:

№ по
ред

Наименование на обекта

Било
/лв./

Става
/лв./

Разлика в
увеличение
/лв./

1.

Ремонт на административна сграда
находяща се в УПИ II – здравна служба,
аптека и кметство в кв. 63, гр. Ветрен, общ.
Септември, с цел подобряване на нейната
енергийна ефективност

0

200 000

200 000

2.2. За разходен параграф § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални
активи”, Функция 06 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство
и опазване на околната среда”, подпараграф 52-05 „Придобиване на стопански
инвентар“, МД: 622 „Озеленяване“, в размер на 750 лв. , както следва:

№ по
ред
1.

Наименование на обекта

Закупуване на Мотофреза с мощност на
двигателя до 7 к.с.

Общ брой общински съветници
Присъствали:
Гласували:
"За":
"Против":
"Въздържали се":

КИРИЛ ТОДОРИН
Председател на ОбС-Септември

21
16
16
15
0
1

Било
/лв./

Става
/лв./
0

750

Разлика в
увеличение
/лв./
750

