
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№1033  
 

Взето с Протокол № 54 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 
проведено на 31.08.2018г. 

 
Относно: Актуализация в разчета за финансиране на капиталовите разходи към 

м.Август на община Септември за 2018г. 

 

Настоящата актуализация променя макро рамката на капиталовата 

програма за 2018г. отразени в други източници за финансиране (дарения, 

ПУДООС, заеми, други). 

 

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, 

 

Р  Е  Ш  И: 

 

Приема актуализация в разчета за капиталови разходи на община 

Септември за 2018г. към м.Август в размер на увеличение 3 449 210лв., отразени 

в източници на финансиране(съгласно „Разчет за финансиране на капиталовите 

разходи“)по обекти както следва: 

 

I. Да се извърши актуализация в увеличение/намаление в размер 
на3 449 210лв.,отразени в собствени средства(съгласно „Разчет за 
финансиране на капиталовите разходи“:)по обект както следва: 

 

1. Намаление в размер на /-/ 3 129 210лв: 
 

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

материални активи”, Функция 06 „Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, в 

размер на 3 129 210 лв. 



 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било  

/лв./ 

Става 

към 

08.2018 

/лв./ 

Разлика в 

намалени

е /лв./ 

1 

Реконструкция и рехабилитация на 

част от съществуваща улична мрежа, 

тротоари, съоръжения и 

принадлежности към тях в Община 

Септември – "Реконструкция и 

рехабилитация на улична мрежа в гр. 

Септември – ул."Милеви Скали" 

 214 803 4 803  210000 

2 

Реконструкция и рехабилитация на 

част от съществуваща улична мрежа, 

тротоари, съоръжения и 

принадлежности към тях в Община 

Септември – "Реконструкция и 

рехабилитация на улична мрежа в гр. 

Септември – ул."Г.С.Раковски" 

303 839 3 839 300 000 

3 

Реконструкция и рехабилитация на 

част от същ. улична мрежа, тротоари, 

съоръжения и принадлежности към тях 

в община Септември - Реконструкция и 

рехабилитация на улична мрежа в с. 

Ковачево - улица от о.т.87, о.т.123, 

о.т.124 до о.т.140. 

122 410 0 122 410 

4 

„Реконструкция и рехабилитация на 

съществуващи общински пътища, 

съоръжения и принадлежности към тях 

в Община Септември” - ПЪТ 

PAZ1103/III-803/ Калугерово- граница 

общ. / Лесичово- Септември/- 

Карабунар/ III- 8402/ от км 7+050 до км 

7+974, /който е от с. Карабунар /път III- 

8402/ до разклона за път PAZ2105. 

632 394 2 394 630 000 

5 

„Реконструкция и рехабилитация на 

съществуващи общински пътища, 

съоръжения и принадлежности към тях 

в Община Септември” - Част от 

общински път PAZ1206 - /III- 8402/ 

1 931 

539 
347 739 1 583800 



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/ 

6 

ОП3:Проектиране и авторски надзор за 

Реконструкция, ремонт,  оборудване и 

обзавеждане на общинска 

образователна инфраструктура с 

местно значение на територията на  

общ. Септември / за седем подобекта / 

98 400 3 400 95 000 

7 

ОП4:Проектиране и авторски надзор за 

изграждане и обновяване на площи за 

широко обществено ползване, 

предназначени за трайно 

задоволяване на обществени 

потребности от общинско значение в 

община Септември / за три подобекта / 

138 00 40 000 98 000 

8 

ОП5:Проектиране и авторски надзор за 

изграждане и обновяване на площи за 

спортна инфраструктура в общ. 

Септември  / за пет подобекта / 

98 400 8 400 90 000 

 

1.2За разходен параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни 

материални активи”, Функция 07 „Почивно дело, култура, религиозни 

дейности“, в размер на 140 000 лв. 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било  

/лв./ 

Става 

към 

08.2018 

/лв./ 

Разлика в 

намалени

е /лв./ 

1 
Новостроящ се храм "Свети Цар Борис 

- Михаил" 
 145 920 55 920  90000 

2 

Основен ремонт на съблекални на 

футболно игрище с. Бошуля, община 

Септември 

50 000 0 50 000 

 



 

1.3За разходен параграф 52-00 „Придобиване на дълготрайни 

материални активи”, Функция 07 „Почивно дело, култура, религиозни 

дейности“, в размер на 180 000 лв. 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било  

/лв./ 

Става 

към 

08.2018 

/лв./ 

Разлика в 

намалени

е /лв./ 

1 

"Обществено достъпна площадка с 

фитнес уреди на открито" в УПИ - XXII 

за детска площадка, кв. 81 по 

регулационен план на гр. Септември 

6 611 611 6 000 

2 

"Обществено достъпна площадка с 

фитнес уреди на открито" в УПИ - I за 

общинско жилищно строителство, кв. 

106 по регулационен план на гр. 

Септември 

6 611 611 6 000 

3 

"Обществено достъпна площадка с 

фитнес уреди на открито" в УПИ - I за 

озеленяване, кв. 184 по регулационен 

план на гр. Септември 

6 611 611 6 000 

4 

"Обществено достъпна площадка с 

фитнес уреди на открито" в УПИ - XXII - 

за спортна площадка в кв. 7, по 

регулационен план на гр. Септември 

6 611 611 6 000 

5 

"Обществено достъпна площадка с 

фитнес уреди на открито" в зеленина 

между о.т.534-535, 535-536, 536-560, 

560-534 в кв. 144 по регулационен план 

на гр. Септември 

6 611 611 6 000 

6 

Реконструкция и модернизация на 

стадион в с.Семчиново, община 

Септември 

70 000 10 000 60 000 

7 
Реконструкция и модернизация на 

стадион в с.Лозен, община Септември 
80 000 40 000 40 000 



8 

Реконструкция и модернизация на 

стадион с.Карабунар, община 

Септември 

50 000 0 50 000 

 

2. Увеличение в размер на/+/ 3 449 210 лв: 
 

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

материални активи”, Функция 06 „Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, в 

размер на 459 952 лв. 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било 

към 

01.2018 

/лв./ 

Става 

към 

08.2018 

/лв./ 

Разлика в 

увеличени

е  /лв./ 

1 

Реконструкция и рехабилитация на 

част от съществуваща улична мрежа, 

тротоари, съоръжения и 

принадлежности към тях в Община 

Септември – "Реконструкция и 

рехабилитация на улична мрежа в гр. 

Септември – ул."Н. Вапцаров“ 

0 342 289 342 289 

2 

Реконструкция и рехабилитация на 

част от съществуваща улична мрежа, 

тротоари, съоръжения и 

принадлежности към тях в Община 

Септември – "Реконструкция и 

рехабилитация на улична мрежа в гр. 

Септември – ул."Ст. Стамболов“ 

0 117 663 117 663 

 

 

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

материални активи ”, Функция 08 „Икономически дейности и услуги“,в 

размер на     836 281лв. 

 



№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било 

към 

01.2018 

/лв./ 

Става 

към 

08.2018 

/лв./ 

Разлика в 

увеличение 

/лв./ 

1 

ОП № 1 : "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА 

ОБЩИНСКИ ПЪТ, ЗАПОЧВАЩ ОТ 

СТРОИТЕЛНАТА ГРАНИЦА НА ГР. 

СЕПТЕМВРИ ДО СТОПАНСКИ 

ДВОР "ФЕРМАТА", ГР. 

СЕПТЕМВРИ, ОБЩ. СЕПТЕМВРИ"

  

0 148649  148649 

2 

ОП № 2 : "ОБЩИНСКИ ПЪТ, 

ЗАПОЧВАЩ ОТ ГЛ. ПЪТ 

СЕПТЕМВРИ -ВЕТРЕН, МИНАВАЩ 

ПОКРАЙ БАЗА "РЬОФИКС" И 

ВКЛЮЧВАЩ СЕ В ПЪТЯ ОТ ГР. 

СЕПТЕМВРИ ДО СТОПАНСКИ 

ДВОР "ФЕРМАТА", ГР. 

СЕПТЕМВРИ, ОБЩ. СЕПТЕМВРИ". 

 0 494815  494815 

3 

ОБЩИНСКИ ПЪТ ОТ ВРЗАВОД ДО 

ЖП ПРЕЛЕЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. 

СЕПТЕМВРИ, ОБЩ. СЕПТЕМВРИ 

0 192 817 192 817 

 

2.3.За разходен параграф 52-00 „Основен ремонт на дълготрайни 

материални активи”, Функция 06 „Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, в 

размер на 2 152 977 лв. 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било 

към 

01.2018 

/лв./ 

Става 

към 

08.2018 

/лв./ 

Разлика в 

увеличени

е  /лв./ 

1 

„Реконструкция Вътрешна 

водопроводна мрежа, с обща дължина 

2,400 км. по улици в 2 броя населени 

места в Община Септември”, в гр. 

Септември - ул. „Васил Левски” с 

дължина 1275 м.; ул. „Бузлуджа” с 

0 739 372 739 372 



дължина 340 м.; ул. „Стефан Захариев” 

с дължина 170 м. и в с. Карабунар - 

улица „16 -та” с дължина 615 м.. 

2 

„Реконструкция на вътрешна 

водопроводна мрежа с обща 

дължина 5,553 км. по улици в 11 

(единадесет) на брой населени 

места в Община Септември“ 

 

0 
1 413 

605 
1 413 605 

 

 

 
         
 
 
 
 

Общ брой общински съветници:              21 
Присъствали:                                             18 
Гласували:                                                  18 
 „За”:                                                             18                            
„Против”:                                                       0  
„Въздържали се”:                                         0                   
 
 
 
КУЗО БОЖИНОВ 
Заместник-Председател на ОбС-Септември 
съгл.Решение 897/30.01.2018г. 
 


