
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№833 

Взето с Протокол №41 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 29.09.2017г. 

 

Относно: Актуализация на бюджета на община Септември за 2017 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 

 
Р Е Ш И: 

 
                Актуализира  бюджета  в местни дейности в увеличение в размер на 
321 649 лева отразени в приходната и разходна част, както следва: 
 
I.Приходна част в размер на 321 649 лева, от тях за приходни параграфи: 

 
1.Приходен параграф 40-22 „Постъпления от продажба на сгради” в 
увеличение в размер на 247 438 лева; 
2.Приходен параграф 40-40 „Постъпления от продажба на земя” в увеличение в 
размер на 66 833 лева; 
3.Приходен параграф 45-01 „Текущи помощи и дарения от страната” в 
увеличение в размер на 7 378 лева, в т. число: 
        3.1. При първостепенен разпоредител – гр. Септември в размер на 3 500 лв.; 

  3.2. При второстепенен разпоредител – ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – с. 
Симеоновец в размер на 3 878 лв.; 
 

II.Разходна част в размер на 321 649 лева, от тях за функции, дейности, разходни 
параграфи и разпоредители: 
1.Дофинансиране на делегирани от държавата дейности от собствени 
приходи при второстепенен разпоредител – ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – с. 
Симеоновец в размер на 3 878 лв.за дейност:322 „Общообразователни 
училища” и разходни параграфи: 

1.1. § 01-01 „Заплати и възн. на персонал. нает по труд. правоотн.”  3 000 лв.; 
      1.2. § 05-51 „Осиг. вноски от работодателя за ДОО”                           878 лв. 
      Средствата са от постъпили приходи от дарения по сметката на 
разпоредителя. 
 
2. При първостепенен разпоредител – гр. Септември в размер на 3 500 лв. 
за функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”, местна 
дейност: 759 „Други дейности по културата” и разходен параграф § 10-20 
„Разходи за външни услуги”. 
             Средствата са от постъпили приходи от дарения по сметката на 
разпоредителя. 



 
3. При първостепенен разпоредител – гр. Септември в размер на 314 271 
лв. наредени плащания от Частен съдебен изпълнител към доставчици за 
забавени плащания от община Септември, разпределени по функции, 
дейности и разходни параграфи, както следва: 
3.1.За функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално 
стопанство и опазване на околната среда” в размер на234 400 лева, от тях 
за местни дейности: 
      3.1.1. Дейност:604 „Осветление на улици и площади” в размер на 48 358 
лв. и разходни параграфи: 
        -  §  10-20  „Разходи за външни услуги” 540 лв.; 
         - § 10-92 „Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и 
разноски”   13 590 лв.; 
       - §  19-01  „Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и 
административни санкции”  7 640 лв.; 
         - § 52-03 „Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения” 26 588 лв. 
 
     3.1.2. Дейност:622 „Озеленяване” в размер на 25 143 лв. и разходни 
параграфи: 
        - §  10-20  „Разходи за външни услуги”                      96 лв.; 
         -§ 10-92 „Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и 
разноски”   4 633 лв.; 
      - § 19-01  „Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и 
административни санкции”  2 639 лв.; 
         - § 52-03 „Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения”    17 775 
лв. 

 
     3.1.3. Дейност:622 „Чистота” в размер на 160 899 лв. и разходни 
параграфи: 
        -  §  10-20  „Разходи за външни услуги” 17 479 лв.; 
        -  § 10-92 „Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и 
разноски”   109 368 лв.; 
        - §19-01  „Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и 
административни санкции”  34 052 лв.; 
 
3.2.За функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” при местна  
дейност:714 „Спортни бази за спорт за всички” ” в размер на 29 780 лв. и 
разходни параграфи: 
        -  §  10-15 „Материали”                                                   682 лв.; 
       -   §  10-20  „Разходи за външни услуги”                      447 лв.; 
         - § 10-92 „Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и 
разноски”   12 330 лв.; 
       - § 19-01  „Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и 
административни санкции”  2 162 лв.; 
-          § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи”        14 159 лв. 

 
3.3. За функция „Икономически дейности и услуги” при местна 
Дейност:898 „Други дейности по икономиката ” в размер на 50 091 лв. и 
разходни параграфи: 
        - §   10-20  „Разходи за външни услуги”                      216 лв.; 
     - § 10-92 „Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и 
разноски”   8 844 лв.; 
    - §19-01  „Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и 
административни санкции”  2 355 лв.; 
       - § 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти”        38 676 лв. 



3.4 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 97 198 лева , от които: 

3.4.1. За разходен параграф 51-00„Основен ремонт на дълготрайни 

материални активи”МД 714, в размер на 14159,00лв.- за Обект„Рехабилитация на 

съществуващ парк в кв.66, гр.Септември“.  

 

3.4.2. За разходен параграф 52-00 „Придобиване на дълготрайни 

материални активи”, функция 06 „Жилищно строителство, благоустройство, 

комунално стопанство и опазване на околната среда“, подпараграф 52-03 

„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ МД 604,в размер на 

26588,00лв.- за Обект „Изграждане на система за видеонаблюдение, гр.Септември“.  

 

3.4.3. За разходен параграф 52-00 „Придобиване на дълготрайни 

материални активи”, функция 06 „Жилищно строителство, благоустройство, 

комунално стопанство и опазване на околната среда“, подпараграф 52-03 

„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ МД 622,в размер на 

17775,00лв.- за Обект „Изграждане на система за капково напояване на зелените 

площи по бул.България,гр.Септември“.  

 

3.4.4. За разходен параграф 52-00 „Придобиване на дълготрайни 

материални активи”, функция 06 „Жилищно строителство, благоустройство, 

комунално стопанство и опазване на околната среда“, подпараграф 52-06 

„Изграждане на инфраструктурни обекти“ МД 898,в размер на 38676,00лв.- за 

Обект „Извършване на геодезически и проектантски услуги извън регулацията на 

населените места в община Септември“.  

3.5 Общински съвет допуска предварително изпълнение на настоящото 

решение на основание чл.60, ал.1 от АПК с оглед кратките срокове за приключване на 

общинския бюджет. 

 

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


