
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№277 

 
взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 31.01.2013 г. с  Протокол №18 

 

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

капиталово строителство и основен ремонт за 2012 година 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. 

подписании договори между Община Брацигово и Държавен фонд «Земеделие»  

№13/321/01221/12.12.2012 г. и договор  №13/322/01222/27.11.2012 г за отпускане на 

финансова помощ по Мярка 321»Основни услуги за населението и икономиката в 

селските райони» от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 

г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони» 

и след станалите разисквания  

Р Е Ш И : 

 

I. Приема следните промени в поименния списък на обектите за капиталово 

строителство и основен ремонт къкто следва:: 

 

Функция 03 – «Образование» 

Дейност – 322 – Общообразователни училища 

Било: 

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

гр.Брацигово – 8 000 лв 

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

гр.Брацигово – 6 500 лв. 

Става:  

1. Секция 1 бр на НУ»Васил Петлешков» гр.Брацигово – 1 222 лв. 

 

Функция 03 – «Социално осигуряване, подпомагане и грижи» 

Дейност 546 –Дом за деца 

Било: 

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

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

Става:  

2. Кухненско оборудване за КСУДС – 8 589 лв. – финансирани със средства от 

дарения – 4 909 лв. и средства от бюджета на ДДЛРГ -3680 лв. 

3.  

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

Дейност 603 – Водоснабдяване и канализация 

Било: 



1. Строителен надзор на обект:”Канализация с. Козарско, община Брацигово и 

рехабилитация на общински пътища Брацигово-Капитан Димитриево и Исперихово-

Козарско-Жребичко” – 46 872 лв. – финансирани със средства от ИБСФ. 

Става:  

Дейност 603 – Водоснабдяване и канализация 

1. Строителен надзор на обект: ”Канализация с. Козарско, община Брацигово” – 37 

323 лв. – финансирани със средства от ИБСФ. 

 

Дейност 606 – Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа 

 

1. Строителен надзор на обект:” Рехабилитация на общински пътища Брацигово-

Капитан Димитриево и Исперихово-Козарско-Жребичко” – 9 547 лв. – финансирани със 

средства от ИБСФ. 

 

II. Добавя следните обекти : 

                                                                                                          

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

 Съгласно сключен договор №13/321/01221/12.12.2012 г. за отпускане на 

финансова помощ по Мярка 321»Основни услуги за населението и икономиката в 

селските райони» от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 

г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони се 

добавя следният обект: 

 

 1. Реконструкция на път гр. Брацигово- с.Капитан Димитриево, 

реконструкция на селищна водопроводна мрежа на с. Равногор и реконструкция на 

водопроводи от подземни каптажи – «Замарница», «Попски извор», «Бойков 

извор», «Розовски вриз» и «Чобаново» до РШ Розово, общ. Брацигово, обл. 

Пазарджик – 5 075 536 лв. /6 090 643,20 лв.с ДДС/ от тях в : 

Дейност 603 – Водоснабдяване и канализация 

1.1. Реконструкция на водопроводи от подземни каптажи – «Замарница», 

«Попски извор», «Бойков извор», «Розовски вриз» и «Чобаново» до РШ Розово, общ. 

Брацигово – 873 206 лв. /1 047 847,20 лв. с ДДС/ 

1.2. Реконструкция на селищна водопроводна мрежа на с. Равногор – 3 733 300 

лв. /4 479 960 лв. с ДДС/ 

1.3. Разходи за изготвяне на работен проект – 36 006 лв./43 207,20 лв. с ДДС/ 

1.4. Разходи за независим строителен надзор – 94 196 лв. / 113 035,20 лв. с ДДС/ 

 

Дейност 606 – Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа 

1.4.. Реконструкция на път гр.Брацигово – с. Капитан Димитриево – 338 828 лв. 

 / 406 593,60 лв. с ДДС/ 

 

Функция 07 – Почивно дело, култура, религиозни дейности. 

Дейност 714 – Спортни бази за спорт за всички 

 Съгласно сключен договор №13/321/01222/27.11.2012 г. за отпускане на 

финансова помощ по Мярка 321»Основни услуги за населението и икономиката в 

селските райони» от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 

г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони се 

добавя следният обект: 

 1. Реконструкция и доизграждане на спортен комплекс – Брацигово, 

общ.Брацигово; «Мултифенкционално игрище» гр. Брацигово; «Реконструкция на 



спортна зала с. Бягау общ.Брацигово»; «Ремонт и реконструкция на спортна зала 

«Олимп» гр. Брацигово» - 5 270 080 лв. / 6 324 096 лв.с ДДС/ от тях: 

 1.1. Реконструкция и доизграждане на спортен комплекс Брацигово – 4 923 644 

лв. /5 908 372,80 лв. с ДДС/ 

 1.2. Реконструкция на съществуваща спортна площадка – УПИ XIV, кв. 14, 

гр.Брацигово – 205 706 лв / 246 847,20 лв. с ДДС/ 

1.3. Разходи за изготвяне на работен проект на « Реконструкция на 

съществуваща спортна площадка – УПИ XIV, кв. 14, гр.Брацигово” – 2 100 лв. /2 520 

лв. с ДДС/ 

1.4. Разходи за изготвяне на работен проект на »Реконструкция и доизграждане 

на спортен комплекс – Брацигово, общ.Брацигово» – 47 700 лв. /57 240 лв. с ДДС/ 

1.5. Разходи за авторски надзор – 20 000 лв. / 24 000 лв. с ДДС / 

1.6. Разходи за независим строителен надзор – 70 930 лв. / 85 116 лв. с ДДС/ 

 

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  2 000 лв. 

 

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

частта „държавни приходи” с 2 000 лв. както следва: 

Дейност 546 „Домове за деца”  § 52-05 „Придобиване на ДМА” - 2 000 лв. 

 

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

частта „държавни дейности”, както следва: 

Дейност 322 „Общообразователни училища” 

§ 52-05 „Придобиване на ДМА” се намалява с 8 000 лв. на СОУ”Народни будители” 

гр.Брацигово  

§ 10-15„Разходи за материали” се увеличава с 8 000 лв. на СОУ”Народни будители” 

гр.Брацигово  

§ 52-05 „Придобиване на ДМА” се намалява с 5 278 лв. на НУ”Васил Петлешков” 

гр.Брацигово  

§ 10-15„Разходи за материали” се увеличава с 5 278 лв. на СОУ”Народни будители” 

гр.Брацигово  

 

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 17   

               

                                           

 

 

                                           Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                         /Илия Калинов/ 


