
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№779  

Взето с Протокол №38 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 31.07.2017г. 

 
Относно: Актуализация в разчета на капиталовите разходи на община 
Септември за  второто тримесечие на 2017г. 
 

В резултат на предстоящи капиталови плащания, които не са разчетени в 

капиталов списък за 2017 г. към второ тримесечие. 

 

Общинският съвет,-Септември, след като обсъди предложението на Кмета на 

Община Септември и след станалите разисквания и на основание чл. 21, ал.1, 

т.6 от ЗМСМА, 

Р Е Ш И: 

Приема актуализация в разчета за капиталови разходи на община Септември 
за 2017 г.към второ тримесечие да увеличение/намаление в размер на 88 
048,00лв., отразени в собствени средства и увеличение на 1 033 131лв. 
отразени в други източници за финансиране – (дарения, ПУДООС, заеми, 
други) по обект както следва по Приложение №1: 

I. Извърши актуализация в увеличение/намаление в размер на 
88048,00лв.,отразени в собствени средства по обект както следва 
по Приложение №1: 

 

1. В намаление в размер на /-/ 88048,00лв: 
1.1 За разходен параграф 52-00 „Придобиване на дълготрайни 

материални активи” в размер на 88048,00лв. 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било 

към 

03.2017 

/лв./ 

Става 

към 

06.2017 

/лв./ 

Разлика в 

намалени

е /лв./ 

1 

Реконструкция вътрешна водопроводна 

мрежа с обща дължина 5.41км в 

гр.Септември 

 209 398 121 350  88 048 

 



2. В увеличение в размер на /+/88048,00лв. за обекти както следва: 

 

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

материални активи” в размер на 24098,00лв. 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било 

към 

03.2017 

/лв./ 

Става 

към 

06.2017 

/лв./ 

Разлика в 

увеличение 

/лв./ 

1 

Благоустрояване на улиците в 

населените места на територията на 

Община Септември /старо плащане/ 

0 12 181 12 181 

2 

Благоустрояване на тротоарно 

пространство, кв.92 гр.Септември /старо 

плащане/ 

0 3 902 3 902 

3 
Новостроящ се храм "Свети Цар Борис - 

Михаил" 
62 794 70 809 8 015 

 

 

2.2 За разходен параграф 52-00 „Придобиване на дълготрайни 

материални активи” в размер на 59083,00лв. 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било 

към 

03.2017 

/лв./ 

Става 

към 

06.2017 

/лв./ 

Разлика в 

увеличение 

/лв./ 

1 Щил HS 82Т-ножица за жив плет 0 999 999 

2 

Доставка и монтаж на техн. оборудване 

за фонтан, находящ се в УПИ 1 - парк, 

кв.185 по план на гр. Септември 

0 5 000 5 000 

3 

Петоъгълни беседки 2 бр., 

местоположение кв.2 по плана на гр. 

Септември и зеленина м/у ул. с о.т. 119 -

о.т.120 -о.т.582 -о.т.130 и м/и кв. 44, 42, 

37 и 35 по план на гр. Септември 

0 7 083 7 083 



4 
Петоъгълни беседки -класика, 

местоположение с.Бошуля 
0 3 541 3 541 

5 
Доставка на комбинирано детско 

съоръжение в с.Семчиново 
0 9960 9960 

6 

Изграждане на обществено достъпна 

площадка за игра, разположена на 

открито за възрастова група от 3 до 12г. 

- в УПИ X  - общежитие, кв. 74 по плана 

на гр. Септември със ЗП 52,73 кв.м. 

0 13200 13200 

7 

Изграждане на обществено достъпна 

площадка за игра, разположена на 

открито за възрастова група от 3 до 12г. 

- в УПИ II - зеленина, кв. 1А по плана на 

с. Ковачево със ЗП 90,40 кв.м. 

0 19300 19300 

 

2.3 За разходен параграф 53-00 „Придобиване на нематериални 

дълготрайни активи” в размер на 4 867,00лв. 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било 

към 

03.2017 

/лв./ 

Става 

към 

06.2017 

/лв./ 

Разлика в 

увеличение 

/лв./ 

1 
Програмни продукти, софтуер в общ. 

Септември 
3 200 7353 4153 

2 
НУ "В. Левски" гр. Септември - 

WINDOWS (клиент/сървър) лиценз 
0 714 714 

 

 ОБОБЩЕНА РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ: 

 

Намаление в размер на /-/ 88048,00лв. /капиталови разходи/: 

- Параграф 52-00 – 88048,00 лв. 
 

Увеличение в размер на /+/ 88048,00лв./капиталови разходи/:  



- Параграф 51-00 –  24 098,00 лв. 
- Параграф 52-00 – 59083,00 лв. 
- Параграф 53-00 –    4867,00 лв. 
 

II. Извърши актуализация в увеличение в размер на 1 033 131,00лв., 
отразени в други източници за финансиране – (дарения, ПУДООС, 
заеми, други) по обект както следва по Приложение №1: 
 

1.В увеличение в размер на /+/1 033 131,00лв. за обекти както следва: 

 

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

материални активи” в размер на 1 033 131,00лв. 

  

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било 

към 

03.2017 

/лв./ 

Става 

към 

06.2017 

/лв./ 

Разлика в 

увеличение 

/лв./ 

1 

„Реконструкция и подмяна на главен 

канализационен колектор №1 и 

съпътстващ водопровод по 

ул."Л.Каравелов" и бул."България", 

гр.Септември” 

0 
1 033 

131 
1 033 131 

 

 

 

Общ брой общински съветници:              21 
Присъствали:                                             20  
Гласували:                                                  20 
 „За”:                                                            14  
„Против”:                                                       0     
„Въздържали се”                                          6 
 
 
 
ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 
Председател на ОбС-Септември 
 


