
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 
 

№ 871 
 
 Взето с протокол № 45 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Септември, 
проведено на 30.08.2022 год. 
 
ОТНОСНО: Актуализация в разчета за финансиране на капиталовите разходи на 
общината за 2022 г. в увеличение в размер на 323 300 лв. 
 

Общински съвет гр. Септември след като се запозна с предложението на Кмета на 
Община Септември и след станалите разисквания на основание чл. 21, ал.1, т.6 от 
ЗМСМА и във връзка с чл.124, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси и в 
изпълнение на § 2 от заключителните разпоредби на Постановление №229 на 
министерския съвет от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по 
бюджетите на общините за 2022 г. и дадените указания с писмо ФО-46/10.08.2022 г. 
на министъра на финансите  

 
РЕШИ: 

 
1. Общински Съвет актуализира  разчета за  финансиране на капиталовите 

разходи на общината в размер на 323 300 лева с източник на целева субсидия 
за капиталови разходи. 

2. Актуализацията намира отражение по обекти както следва: 
- „Основен ремонт на спортна площадка  в УПИ -V, к. 116-гр. Септември“ в 

размер на 60 000 лева, при местна дейност:714 „Спортни бази за спорт за 
всички“ и разходен параграф §§ 5100 „Основен ремонт на дълготрайни 
материални активи“ ; 

- „Основен ремонт на спортна площадка в УПИ- II в кв.184, по регулационен 
план на гр.Септември“ в размер  на 60 000 лева при местна дейност:714 
„Спортни бази за спорт за всички“ и разходен параграф §§ 5100 „Основен 
ремонт на дълготрайни материални активи“ ; 

-  „Общински път, започващ от стопански двор „ФЕРМАТА“ до път III- 8402 
Септември- Злокучене“ в увеличение в размер на 203 300 лева при местна 
дейност:832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на 
пътищата“ и разходен параграф §§ 5100 „Основен ремонт на дълготрайни 
материални активи“.  

3.Задължава кмета да организира изразходването  на средствата в рамките на 

календарната година по условията и реда определени от министъра на финансите.  
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