
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 
 

№ 872 
 
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 
община Септември за 2022 г. в увеличение/намаление в размер на 2 204 495 лв. с 
източник на финансиране-собствени приходи. 

 Общинският съвет, след като обсъди предложението на За Кмета 
на Община Септември (съгласно заповед № 1557/03.08.2022г.), 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 2 204 495 лв., отразени 

в собствени средства (съгласно „Разчет за финансиране на капиталовите 
разходи“) по обект, както следва:  

 
1. Намаление в размер на 2 204 495 лв.: 

 
1.1. За разходен параграф § 55-00 „Капиталови трансфери”, Функция 07 

„Почивно дело, култура, религиозни дейности”, МД: 738 „Читалища“, в размер на 
2 204 495 лв. , както следва: 
 

№ по 
ред 

Наименование на обекта Било  
/лв./ 

Става 
/лв./ 

Разлика в 
намаление 

/лв./ 

1. 

Основен ремонт на ограждащите 
конструкции, елементи и покрив на 
сградата на народно читалище "СЕЛСКА 
ПРОБУДА - 1927", находящa се в УПИ I - 
културен дом, кв.38 по планa на с.Варвара, 
община Септември. 

 824 567 0 824 567 

2. 

Основен ремонт на ограждащите 
конструкции, елементи и покрив на 
сградата на НЧ "Христо Смирненски -
1904" - находящa се в УПИ VI - читалище, 
кв.60 по планa на гр. Ветрен, общ. 
Септември 

634 928 0 634 928 

3. 

Основен ремонт на сградата на народно 
читалище "Христо Ботев- 1928", находящо 
се в УПИ VII - за читалище, кв.10 по плана 
на с. Ковачево, община Септември 

745 000 0  745 000 

 
 



 
 

2. В увеличение в размер на  2 204 495 лв.: 
 
 
2.1. За разходен параграф § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални 

активи ”, Функция 07 „Почивно дело, култура, религиозни дейности ”, МД: 738 
„Читалища“, в размер на 2 204 495 лв. , както следва: 
 

№ по 
ред 

Наименование на обекта Било  
/лв./ 

Става 
/лв./ 

Разлика в 
увеличение/

лв./ 

1. 

Основен ремонт на ограждащите 
конструкции, елементи и покрив на 
сградата на народно читалище "СЕЛСКА 
ПРОБУДА - 1927", находящa се в УПИ I - 
културен дом, кв.38 по планa на с.Варвара, 
община Септември. 

 0  824 567  824 567 

2. 

Основен ремонт на ограждащите 
конструкции, елементи и покрив на 
сградата на НЧ "Христо Смирненски -
1904" - находящa се в УПИ VI - читалище, 
кв.60 по планa на гр. Ветрен, общ. 
Септември 

0 634 928 634 928 

3. 

Основен ремонт на сградата на народно 
читалище "Христо Ботев- 1928", находящо 
се в УПИ VII - за читалище, кв.10 по плана 
на с. Ковачево, община Септември 

0 745 000 745 000 

 
 
Настоящата актуализация не променя макрорамката на капиталовата програма за 

2022г. 
 

 

Общ брой общински съветници          21                   
Присъствали:                                             20   

Гласували: 20   
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"Въздържали се": 1   
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