
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№855 

Взето с Протокол №44 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на  20.12.2017г. 

 

Относно: Актуализация на бюджета на община Септември за 2017г. 
 
 
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, 

 
Р Е Ш И: 

 
                Актуализира  бюджета  в местни дейности в увеличение в размер на 140 
200 лева  отразени в приходната и разходна част, както следва: 
 
I.Приходна част в размер на 140 200 лева , от тях за приходни параграфи: 

§ 27-04 „За ползване на дом. соц. патронаж и др. общински соц. услуги” 17 000 лв.; 

§ 27-14 „За такса куче”                                                                                            225 лв.; 

§ 27-11 „За административни услуги”                                                             17 030 лв.; 

§ 28-02 „Глоби, санкции и неустойки”                                                            37 100 лв.; 

 § 37-01 „Внесен ДДС /-/”                                                                                   26 000 лв.; 

      § 40-40 „Постъпления от продажба на земя”                                                  94 845 лв. 
 
II.Разходна част в размер на 140 200 лева, от тях за функции, дейности, разходни 
параграфи и разпоредител:  
1.При първостепенен разпоредител – гр. Септември в размер на 45 355 лв. за 
функции  и дейности:  
1.1. Дейност:122 „Общинска администрация” в размер на 28 355 лв. за разходен 
параграф  §  10-16 „Вода, горива и ел. енергия”; 
1.2. Дейност:524 „Домашен социален патронаж” в размер на 17 000 лв. за разходен 
параграф  §  10-11  „Храна”; 
 
 
        Средствата са от преизпълнение на разчетени приходни параграфи постъпили по 
сметката на разпоредителя. 

 



2. При първостепенен разпоредител – гр. Септември в размер на 94 845 лв. наредени 
плащания от Частен съдебен изпълнител към доставчици за забавени плащания 
от община Септември, разпределени по функции, дейности и разходни параграфи, 
както следва: 

2.1. За функция „Образование”, дейност:311 „Детски градини”в размер на 6 044 
лв. и разходни параграфи: 
  -  §  10-20  „Разходи за външни услуги”       2 417 лв.; 
  - § 10-92 „Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и 
разноски”   3 009 лв.; 
    -§ 19-01  „Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и 
административни санкции”  618 лв.; 

 
2.2.За функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално 
стопанство и опазване на околната среда” в размер на 60 184 лева, от тях за 
местни дейности: 
2.2.1. Дейност:603 „Водоснабдяване и канализация” в размер на 1 889 лв. и 
разходни параграфи: 
   -  §  10-20  „Разходи за външни услуги”                                                       861 лв.; 
   - § 10-92 „Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и 
разноски”   644 лв.; 
 - §19-01  „Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни 
санкции”  384 лв.; 
  
2.2.2. Дейност:604 „Осветление на улици и площади” в размер на 15 536 лв. и 
разходни параграфи: 

       - § 19-01  „Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни 
санкции”  970 лв.; 

- § 52-03 „Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения” 14 566 лв. 
 
 2.2.3. Дейност:622 „Озеленяване” в размер на 15 550 лв. и разходни параграфи: 

          § 19-01  „Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и 
административни санкции”                                                                               986 лв.; 

- § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи”        7 077 лв.; 
- § 52-03 „Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения”   7 487 лв. 

 
 2.2.4. Дейност:623 „Чистота” в размер на 27 209 лв. и разходни параграфи: 
        -  §  10-20  „Разходи за външни услуги”                                            16 574 лв.; 
        
        -  § 10-92 „Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и 
разноски”   7 015 лв.; 
        -  §19-01  „Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и 
административни санкции”  3 620 лв.; 
 
2.3.За функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” при местна  
дейност:714 „Спортни бази за спорт за всички” ” в размер на 1 680 лв. и 
разходни параграфи: 
       - § 19-01  „Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и 
административни санкции”                                                                                   107 лв.; 
          - § 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти”                              1 573 лв. 

 



2.4. За функция „Икономически дейности и услуги” в размер на 26 937 лева, от 
тях за местни дейности:  
2.4.1. Дейност:832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане 
на пътищата” в размер на 3 520 лв. и разходни параграфи: 
   -  §  10-20  „Разходи за външни услуги”                                                       1 290 лв.; 
   -  §  10-30 „Текущ ремонт”                                                                                950 лв. 
   - § 10-92 „Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и 
разноски”                                                                                                                500 лв.; 
 - §19-01  „Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни 
санкции”                                                                                                                 780 лв.; 
 
2.4.2. Дейност: 898 „Други дейности по икономиката ” в размер на 23 417 лв. и 
разходни параграфи: 
      - §   10-20  „Разходи за външни услуги”                                                     1 610лв.; 
     - §  10-92 „Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и 
разноски”                                                                                                            2 920 лв.; 
    - § 19-01  „Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и 
административни санкции”                                                                              2 452 лв.; 
       - §    52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти”                          16 435 лв. 

 
2.5 Настоящата актуализация променя разчета за капиталови разходи за 2017 
година с източник на финансиране приходи от продажба на общинско имущество 
и намира приложение в капиталовата програма в увеличение в размер на 47 138 
лева.  
 

 

Общ брой общински съветници:              21 
Присъствали:                                              18 
Гласували:                                                   18 
 „За”:                                                            13 
„Против”:                                                      0  
„Въздържали се”:                                         5   
 
 
 
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


