
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 246 
 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 29.11.2012 г. с  Протокол № 16 

 

ОТНОСНО: Вземане на решение за промяна на поименния списък на обектите за 

капиталово строителство и основен ремонт за 2012 год. на община Брацигово. 

 

Общински съвет гр. Брацигово, на основание  чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 12, 

ал.3 от ЗДБРБ за 2012 год. и чл. 18 от ЗОБ и във връзка с предоставени средства 

съгл.Договор №6-ДА/12.03.2012 г. с наименование „Осигуряване на достъп за хора с 

увреждания, имащи специфични потребности при пространственото си предвижване, в 

сградата на ГИМ гр.Брацигово» 

и след станалите разисквания  

Р Е Ш И : 
 

I. Изменя плана за финансиране на капиталови разходи, както следва: 

Функция 03 – «Образование» 

Дейност – 322 – Общообразователни училища 

Било: 

1. Съфинансиране 15% по проект: Устойчиво развитие на Община Брацигово чрез 

прилагане на мерки за       енергийна ефективност в общообразователната 

инфраструктура –СОУ»Народни будители», НУ»Васил Петлешков» и 

ОДЗ»Божура Журнаджиева» гр.Брацигово – 173123лв.  

Става:  

1. Съфинансиране 15% по проект: Устойчиво развитие на Община Брацигово чрез 

прилагане на мерки за енергийна ефективност в общообразователната 

инфраструктура – СОУ»Народни будители», НУ»Васил Петлешков» и 

ОДЗ»Божура Журнаджиева» гр.Брацигово – 39340 лв.  

2. Закупуване на обзавеждане и оборудване на СОУ»Народни будители» 

гр.Брацигово – 8 000 лв 

3. Закупуване на обзавеждане и оборудване на НУ»Васил Петлешков» 

гр.Брацигово – 6 500 лв. 

 

/Разлика в размер на 119 283 лв./ 

 

Функция 06 – Жилищно строителство,БКС и опазване на околната среда 

Дейност 603 – Водоснабдяване и канализация 

Било: 

1. Н.С.Н за обект «Изграждане на канализация – Ромски квартал с.Исперихово», 

община Брацигово – 6 000 лв. финансирани със СБС. 

Става:  



1. Авторски надзор за обект «Изграждане и реконструкция на улична мрежа, 

тротоари и площади и обществени зелени площи в гр.Брацигово, община 

Брацигово» – 6 000 лв. финансирани със СБС. 

 

II. Отпадат следните обекти от плана за капиталови разходи: 

Функция 06 – Жилищно строителство,БКС и опазване на околната среда 

Дейност 603 – Водоснабдяване и канализация 

1. Изготвяне на проект за ПУП – Парцеларен план на трасе на канализация по 

плана на с. Козарско; Община Брацигово – 470 лв. финансирани със СБС. 

2. Изготвяне на технически проект за обект «Реконструкция на съществуваща 

водопроводна мрежав с.Бяга, община Брацигово» - 11 200 лв. финансирани със 

СБС. 

Функция 07 – Почивно дело, култура, религиозни дейности. 

Дейност 740 - ГИМ 

1. Проучване  и пълно архитектурно  заснемане на недвижими паметници на 

културата в гр. Брацигово – 2 400 лв. финансирани със СБС. 

 

III. Добавя следните обекти финансирани от Собствени бюджетни средства и 

дарения, както следва: 

Функция 03 – Образование. 

Дейност 322-Общообразователни училища 

1. Компютър 1 бр. На  ОУ «Христо Ботев» с. Исперихово – 606 лв. – финансирани 

със средства от бюджета на училището. 

Функция 03 – «Социално осигуряване, подпомагане и грижи» 

Дейност 551 – Дневни центрове за лица с увреждания 

1. Кушетка ЛК 1005 – 1 бр. – 2 250 лв. – финансирани със средства от дарения. 

2. Сензорна пътека – 1 бр. – 1 037 лв. – финансирани със средства от дарения. 

3. Бягаща пътека – 1 бр. – 799 лв. – финансирани със средства от дарения. 

4. Кростр – 1 бр. – 899 лв. - финансирани със средства от дарения. 

Дейност 546 –Дом за деца 

1. Кухненско оборудване за КСУДС – 6 589 лв. – финансирани със средства от 

дарения – 2909 лв. и средства от бюджета на ДДЛРГ -3680 лв. 

Дейност 548 – Дневен център за стари хора 

1. Изграждане на отоплителна инсталация в ДЦВХУ гр.Брацигово – 1 587 лв. 

финансирани със средства от дарения.  

2. Магнит с цветен екран тип «BIOMAGNER” с два индуктора – 1 бр. – 1 848 лв. 

финансирани със средства от бюджета на ДЦСХУ 

3. Комбиниран апарат за електротерапия и диагностика – 1 бр. – 1 980 лв.    

финансирани със средства от бюджета на ДЦСХУ 

                                                                                                           

Функция 06 – Жилищно строителство,БКС и опазване на околната среда 

Дейност 619 – Други дейности по жил.строителство БКС и регионално развитие 

1. Закупуване на сметосъбирачна машина за с. Равногор – 14 070 лв - финансирани 

със СБС. 

Функция 07 – Почивно дело, култура, религиозни дейности. 

Дейност 740 - ГИМ 

1. Осигуряване на достъп за хора с увреждания, имащи специфични потребности 

при пространственото си предвижване, в сградата на ГИМ гр.Брацигово– 48 924 лв. 

финансирани със целеви средства по проект. 

 



Във връзка с изменението и допълнението на Плана за финансиране на 

капиталовите разходи, следва да бъдат извършени и корекциите по параграфи в 

бюджета на съответните дейности, както следва: 

1. Увеличава приходната част на сборния бюджет на Община Брацигово за 2012 г. в 

частта „държавни приходи” § 45-03 – „Капиталови дарения, помощи и др. безвъзм. 

получени суми от страната” с  9 481 лв. 

 

2. Увеличава разходната част на сборния бюджет на Община Брацигово за 2012 г. в 

частта „държавни приходи” с 9 481 лв. както следва: 

Дейност 546 „Домове за деца”  § 52-00 „Придобиване на ДМА” - 2 909 лв. 

Дейност 548 „Дневни центрове за стари хора” § 52-00 „Придобиване на ДМА”- 

1 587 лв. 

Дейност 551 „Дневни центрове за лица с увреждания” § 52-00 „Придобиване на 

ДМА”- 4 985 лв. 

 

3. Променя разходната част на сборния бюджет на Община Брацигово за 2012 г. в 

частта „държавни дейности”, както следва: 

Дейност 322 „Общообразователни училища” 

§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА” се намалява с 133 783 лв. 

§ 52-00 „Придобиване на ДМА” се увеличава с 14 500 лв. т.ч. за СОУ”Народни 

будители” гр.Брацигово 8 000 лв. и НУ”Васил Петлешков” гр.Брацигово 6 500 лв. 

§ 10-30„Текущ ремонт” се увеличава с 115086 лв. в т.ч. за СОУ”Народни будители” 

гр.Брацигово 71346 лв. и НУ”Васил Петлешков” гр.Брацигово 43740 лв. 

§  10-20 „Разходи за външни услуги” се увеличава с 4 197 лв. 

§ 10-20 „Разходи за външни услуги” се намалява с 606 лв. на ОУ”Христо Ботев” 

с.Исперихово 

§ 52-00 „Придобиване на ДМА” се увеличава с 606 лв. на ОУ”Христо Ботев” 

с.Исперихово 

Дейност 546 „Домове за деца”  

§10-98„Други разходи, некласифицирани  в другите параграфи и подпараграфи” се 

намалява с 3 680 лв. 

§ 52-00 „Придобиване на ДМА” – се увеличава с 3 680 лв. 

Дейност 548 „Дневни центрове за стари хора” 

§ 10-20 „Разходи за външни услуги” се намалява 3 828 лв. 

§ 52-00 „Придобиване на ДМА” – се увеличава с 3 828 лв. 

 

4. Увеличава приходната част на сборния бюджет на Община Брацигово за 2012 г. в 

частта „местни приходи” § 61-01 „Получени трансфери” с 48 924 лв. 

 

5. Увеличава разходната част на сборния бюджет на Община Брацигово за 2012 г. в 

частта „местни приходи” § 52-00 Придобиване на ДМА”  с 48 924 лв. 

 

6. Променя разходната част на сборния бюджет на Община Брацигово за 2012 г. в 

частта „местни дейности”, както следва: 

Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация”  

§ 52-00 „Придобиване на ДМА” се намалява с 17 670 лв. 

Дейност 619 „Др.дейности по жил.строителство, БКС и регионално развитие” 

§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА” се увеличава с 6 000 лв. 

§ 52-00 „Придобиване на ДМА” – се увеличава с 14 070 лв. 

Дейност 740- „Музей и художествени галерии с местен характер” 



§ 52-00 „Придобиване на ДМА” – се намалява с 2 400 лв. 

Неразделна част от решението е поименният списък на обектите за капиталово 

строителство и основен ремонт – Приложение 1. 

 

Гласували № по 

ред 

 

Съветници 

име, фамилия 

 

Присъствали 
„За”   „Против” „Въздържали 

се „ 

1 Анета Георгиева Рашайкова           *   * 

2 Борис Пеев Малинов                    * *   

3 Веселин Атанасов Христев          * *   

4 Георги Василев Кабов * *   

5 арх. Денка Станкова Николова    * *   

6 Дима Ангелова Пашкулева         *   * 

7 Димо Василев Милковски               * *   

8 Илия Георгиев Калинов    * *   

9 инж.Мария Григорова Батаклиева * *   

10 д-р Милана Истилиянова Тодовичина * *   

11 д-р Милка Иванова Кънчева * *   

12 арх. Младен Димитров Китов * *   

13 Надежда Борисова Казакова * *   

14 Рангел Тодоров Тасков * *   

15 Румяна Миткова Иванова * *   

16 Стефка Петрова Казакова * *   

17 Стоян Димитров Вълков * *   

 ОБЩО : 17 15  2 

                                            

 

                                       Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                         /Илия Калинов/ 


