
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№990 
 

Взето с Протокол № 52 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 
проведено на 27.06.2018г. 

 
Относно: Актуализация на бюджета на община Септември за 2018 г.  

 
 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.2 от Закона за публичните финанси 
 
 

Р Е Ш И: 
 
 
 
                Актуализира  бюджета  в местни дейности в увеличение в размер на 
37 000 лева отразени в приходната и разходна част, както следва: 
 
I.Приходна част на местни дейности в размер на 37 000 лева, от тях за приходни 
параграфи: 

 
1.Приходен параграф 24-04 „Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и 
продукция” в увеличение в размер на 30 000 лева, 
от реализирани приходи и предстоящи постъпления  от ПГ по МЗС – гр. 
Септември в размер на 23 000 лв., ПГ по транспорт в с. Виноградец в размер 
на 5 000 лв. и и къща-музей „Александър  Стамболийски” – с. Славовица в 
размер на 2 000 лв. 
 
2.Приходен параграф 24-06 „Приходи от наеми на земя” в увеличение в размер 
на 7 000 лева, от реализирани приходи и предстоящи постъпления от ПГ по 
МЗС – гр. Септември.  
 
II.Разходна част за дофинансиране на делегирани държавни дейности в размер 
на 37 000 лева , при функции: 
1. Функция „Образование” и дейност:326 „Професионални гимназии и паралелки 
за професионална подготовка” в размер на 35 000 лева, от тях за разходни 
параграфи и разпоредители: 
1.1. При второстепенен разпоредител – ПГ по транспорт – с. Виноградец  в 
размер на 5 000 лв. и разходeн параграф § 10-30 „Текущ ремонт”. 
 
1.2. При второстепенен разпоредител ПГ по МЗС – гр. Септември в размер на 30 
000  лв. и разходни параграфи: 
 § 10-15 „Материали”                                                       8 000 лв.; 
 § 10-20 „Разходи за външни услуги”                           10 000 лв.; 



 § 52-04 „Придобиване на транспортни средства”      12 000 лв.  
 

1.3.Настоящата актуализация променя и разчета за капиталови разходи за 2018 
година с източник на финансиране реализирани приходи при второстепенни 
разпоредители - училища и намира приложение в капиталовата програма в 
увеличение в размер на 12 000 лева.  

 
2. Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело” и дейност:739 
„Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с 
национален и регионален характер”” в размер на 2 000 лева, за второстепенен 
разпоредител къща-музей „Александър  Стамболийски” – с. Славовица и 
разходен параграф § 10-20 „Разходи за външни услуги”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общ брой общински съветници:              21 
Присъствали:                                            19 
Гласували:                                                 19 
 „За”:                                                           19                             
„Против”:                                                      0  
„Въздържали се”:                                        0                   
 
 
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


