
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

№1014 

Взето с Протокол № 53 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 
проведено на 26.07.2018г. 

 
Относно: Актуализация в разчета за финансиране на капиталовите разходи към 
второ тримесечие на община Септември за 2018г.. 

 Във връзка с извършени капиталови плащания вследствие 

насочено принудително изпълнение и последваща продажба на общинско 

имущество от Частни съдебни изпълнители, се налага актуализация в „Разчет за 

финансиране на капиталовите разходи“  към второ тримесечие на общ. 

Септември за 2018 г., на основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА.  

Настоящата актуализация не променя макрорамката на капиталовата 

програма за 2018г. с източник на финансиране от собствени средства. 

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, 

 
РЕШИ: 

 

Приема актуализация в разчета за капиталови разходи на община 

Септември за 2018 г. към второ тримесечие да увеличи/намали в размер на 

21314,00лв., отразени в собствени средства(съгласно „Разчет за финансиране 

на капиталовите разходи“:)по обекти както следва: 

I. Да се извърши актуализация в увеличение/намаление в размер на 
21314,00лв.,отразени в собствени средства(съгласно „Разчет за 
финансиране на капиталовите разходи“:)по обект както следва : 

 

1. Намаление в размер на /-/ 21314,00лв: 
 

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

материални активи”, Функция 06, в размер на 21314,00лв. 

 



№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било 

към 

05.2018 

/лв./ 

Става 

към 

06.2018 

/лв./ 

Разлика в 

намалени

е /лв./ 

1 

„Реконструкция и рехабилитация на 

съществуващи общински пътища, 

съоръжения и принадлежности към тях 

в Община Септември” - Част от 

общински път PAZ1206 - /III- 8402/ 

Септември/ III-3704 от км 5+000 до км 

6+480, /който в регулационните 

граници на гр. Септември  съвпада с 

бул.“България“ от км 0+000 до км 

1+480/. от бул. „Съединение“ до 

метанстанция  на изхода за гр. 

Ветрен 

 1 920 

225 
1 941539  21314 

 

2. Увеличение в размер на /+/21314,00лв. за обекти както следва: 

2.1За разходен параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни 

материални активи ”, Функция 03,в размер на 1800,00лв. 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било 

към 

01.2018 

/лв./ 

Става 

към 

06.2018 

/лв./ 

Разлика в 

увеличение 

/лв./ 

1 

Реконструкция и благоустрояване на 

прилежащото дворно място към СУ 

"Христо Ботев", находящо се в УПИ - XI, 

за училище, кв. 187 по регулационния 

план на гр. Септември, община 

Септември 

0 1800 1800 

 

 

2.2За разходен параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни 

материални активи”, Функция 06,в размер на     3546,00лв. 

 



№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било 

към 

01.2018 

/лв./ 

Става 

към 

06.2018 

/лв./ 

Разлика в 

увеличение 

/лв./ 

1 

Рехабилитация на съществуващ парк 

УПИ I - в кв.66, гр.Септември /големия 

парк на кръстовище бул. „България“ и 

бул. „Съединение“/ - ЧСИ 

0 3546 3546 

 

2.3За разходен параграф 52-03 „Придобиване на дълготрайни 

материални активи”, Функция 06,подпараграф 52-03 „Придобиване на друго 

оборудване, машини и съоръжения”, в размер на     10397,00лв. 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било 

към 

01.2018 

/лв./ 

Става 

към 

06.2018 

/лв./ 

Разлика в 

увеличение 

/лв./ 

1 

Изграждане на система за капково 

напояване на зелените площи по бул. 

"България" - гр.Септември – ЧСИ 

 

0 3116 3116 

2 
Изграждане на система за 

видеонаблюдение гр. Септември – ЧСИ 
0 7 281 7 281 

 

2.4За разходен параграф 52-00 „Придобиване на дълготрайни 

материални активи”, Функция 06,подпараграф 52-06 „Изграждане на 

инфраструктурни обекти”, в размер на  4785,00лв. 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било 

към 

01.2018 

/лв./ 

Става 

към 

06.2018 

/лв./ 

Разлика в 

увеличение 

/лв./ 

1 
Изготвяне на технически проект за 

обект: "Реконструкция ВВМ с обща 

дължина 5,553км. по улици в 11 броя 

0 1 203 1 203 



населени места в Община Септември" - 

ЧСИ 

2 

Изготвяне на технически проект за 

обект: „Реконструкция ВВМ с обща 

дължина 11,440 км. По улици в 9 броя 

населени места в община Септември, 

област Пазарджик” 

0 3 582 3 582 

 

2.5За разходен параграф 52-00 „Придобиване на дълготрайни 

материални активи”, Функция 07,подпараграф 52-06 „Изграждане на 

инфраструктурни обекти”, в размер на 786,00лв. 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било 

към 

01.2018 

/лв./ 

Става 

към 

06.2018 

/лв./ 

Разлика в 

увеличение 

/лв./ 

1 

Спортна площадка -УПИ V,кв.116 

гр.Септември / при кръстовище - 

ул.“Княз Борис I“ и ул.“Еделвайс“/ - ЧСИ 

0 786 786 

 

 

 

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


