
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

 №490 

 
Взето на заседание на Общински съвет град Брацигово 

проведено на 30.01.2014 год. с Протокол № 29 

 

ОТНОСНО: Промяна на поименния списък на обектите за капиталово строителство и   

                      основен ремонт за 2013 година на Община Брацигово.  

 

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

ал.3 и чл.14 от ЗДБРБ за 2013 год. и във връзка с предоставени средства съгл.Договор 

№ 8-ДА/12.06.2013 г. с наименование „Доизграждане на достъпна среда в 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 

Фурнаджиева» гр.Брацигово – 149 340 лв.  

Става:  

Дейност – 322 – Общообразователни училища 

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 

Бурнаджиева» гр.Брацигово – 114 340 лв. от тях 75 000 лв. финансирани със средства от 

заем и 39 340 финансирани със средства от бюджета на НУ. 

. 

Дейност – 311 – ЦДГ, ОДЗ 

2.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 

Бурнаджиева» гр.Брацигово – 35 000 лв. финансирани със средства от заем. 

 

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

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

Било: 

1. Изграждане на подпорна стена в с. Козарско - 3 000 лв. финансирани със СБС. 

Става:  

1. Основен ремонт на тротоари в с.Козарско – 3 000 лв. финансирани със СБС. 



 

Съгласно сключен Анекс №3 от 22.02.2013 г. към Договор №13/322/00697 от 

08.07.2011 г. за отпускане на финансова помощ по Мярка 322 „Обновяване и 

развитие на населените места” от програмата за развитие на селските райони за 

периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони се изменя плана за 2013 г. на обект: „Изграждане и 

реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади и обществени зелени площи 

в гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик” както следва: 

Било: 

1. Изграждане и реконструкция на улична мрежа и тротоари в гр.Брацигово – 566 

776 лв. 

2. Реконструкция на обществени зелени площи в гр. Брацигово – 158 088 лв. 

3. Реконструкция на площад в гр. Брацигово – 672 209 лв. 

4. Строителен надзор на обекта – 21 290 лв. 

 

Става: 

1. Изграждане и реконструкция на улична мрежа и тротоари в гр.Брацигово – 356 

275 лв. 

2. Реконструкция на обществени зелени площи в гр. Брацигово – 155 359 лв. 

3. Реконструкция на площад в гр. Брацигово – 534 770 лв. 

4. Строителен надзор на обекта – 15 161 лв. 

 

II. Добавя следните обекти финансирани от Собствени бюджетни средства и 

дарения, както следва: 

Функция 01 – Общи държавни служби 

Дейност 122 – Общинска администрация 

1. Компютърна конфигурация – 1 бр. – 450 лв. 

2. Закупуване на лек автомобил , марка:«VOLKSWAGEN» – 1 бр.-  44 015 лв. 

 

Функция 03 – Образование. 

Дейност 322-Общообразователни училища 

1. Помпа 1 бр. на  НУ «Васил Петлешков» гр.Брацигово – 2 081 лв. – финансирани 

със средства от бюджета на училището. 

Дейност 337 – Извънучилищни дейности  

2. Стериоуредба 1 бр. на НУ «Васил Петлешков» гр.Брацигово – 1 200 лв. – 

финансирани със средства от бюджета на училището. 

3. Стериоуредба 1 бр. на ОУ «Христо Ботев» с. Бяга – 1 100 лв. – финансирани със 

средства от бюджета на училището 

 

Функция 03 – «Социално осигуряване, подпомагане и грижи» 

Дейност 548 – Дневен център за стари хора 

1. Фризер 1 бр. на  ДЦВХУ гр.Брацигово – 649 лв. финансирани със средства от 

бюджета на дневния център.  

Дейност 589 – Други служби и дейности по осигуряване, подпомагане и заетост 

       1.  Осигуряване на възможност за достъп до телевизионни услуги на лица със 

специфични социални потребности в населените места, които не са покрити с цифров 

ефирен сигнал – 5 000 лв. финансирани със средства от РБ. 

                                                                                                           

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

Дейност 623 – Чистота 



1. Бензинова помпа 1 бр. – 1 500 лв.  

2. Двигател за сметосъбирачна машина 1 бр.- 1 550 лв.  

 

Функция 07 – Почивно дело, култура, религиозни дейности. 

Дейност 740 - ГИМ 

1.«Доизграждане на достъпна среда в на ГИМ гр.Брацигово» – 26 818 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 2013 г. в 

частта „държавни приходи” § 31-18- „Получени от общини целеви трансфери” с 5 000 

лв. 

2.Увеличава разходната част на сборния бюджет на Община Брацигово за 2013 г. в 

частта „държавни приходи” с 5 000 лв. както следва: 

Дейност 589 – Други служби и дейности по осигуряване, подпомагане и заетост   

§ 55-09 «Капиталови трансфери за домакинства» - 5 000 лв. 

 

3. Променя разходната част на сборния бюджет на Община Брацигово за 2013 г. в 

частта „държавни дейности”, както следва: 

Дейност 322 „Общообразователни училища” 

§ 10-11 „Храна” се намалява с 2 081 лв. на НУ ”Васил Петлешков” гр.Брацигово. 

 

§ 52-05 „Придобиване на ДМА” се увеличава с 2 081 лв. на НУ ”Васил Петлешков” 

гр.Брацигово. 

      Дейност 337 – Извънучилищни дейности  

§10-20 „Разходи за външни услуги” се намалява с 1200 лв. на НУ”Васил 

Петлешков” гр. Брацигово 

§ 52-05 „Придобиване на ДМА” се увеличава с 1 200 лв. на НУ ”Васил Петлешков” 

гр.Брацигово. 

§ 10-15 „Материали” се намалява с 1100 лв. на ОУ ”Христо Ботев” с.Бяга. 

§ 52-00 „Придобиване на ДМА” се увеличава с 1 100 лв. на ОУ ”Христо Ботев” с. 

Бяга. 

 

Дейност 548 „Дневни центрове за стари хора” 

§ 10-30 „Текущ ремонт” се намалява 649 лв. 

§ 52-00 „Придобиване на ДМА” – се увеличава с 649 лв. 

 

4. Увеличава приходната част на сборния бюджет на Община Брацигово за 2013 г. в 

частта „местни приходи” § 61-01 „Получени трансфери” с 26 818 лв. 

 

5. Увеличава разходната част на сборния бюджет на Община Брацигово за 2013 г. в 

частта „местни приходи”§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА” с 5 401лв. и  § 52-00 

„Придобиване на ДМА”  с 21 417 лв. 

 

6. Увеличава приходната част на сборния бюджет на Община Брацигово за 2013 г. в 

частта „местни приходи” § 93-17 „Задължения по финансов лизинг и търговски 

кредит” с 44 015 лв. 

 



7. Увеличава разходната част на сборния бюджет на Община Брацигово за 2013 г. в 

частта „местни приходи”§ 52-00 „Придобиване на ДМА” с 44 015 лв.. 

 

8. Променя разходната част на сборния бюджет на Община Брацигово за 2013 г. в 

частта „местни дейности”, както следва: 

Дейност 122 „Общинска администрация” 

§ 10-15 „Материали” се намалява с 450 лв. 

§ 52-00 „Придобиване на ДМА” – се увеличава с 450 лв. 

 

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

§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА” се увеличава с 3 000 лв. 

§ 52-00 „Придобиване на ДМА” – се намалява с 3 000 лв. 

 

Дейност 623 – Чистота 

§ 10-16 „Вода, горива и енергия” се намалява 3 050 лв. 

§ 52-00 „Придобиване на ДМА” – се увеличава с 3 050 лв. 

 

Неразделна част от решението е поименният списък на обектите за капиталово 

строителство и основен ремонт – Приложение 1. 

 

№ 

по 

ред 

 

Съветници 

име, фамилия 

 

Присъства

ли 

Гласували 

„За”  „Против” „Въздържа 

ли се„ 

 

1 Анета Георгиева Рашайкова           Да *   

2 Борис Пеев Малинов                    Да *   

3 Веселин Атанасов Христев          Да *   

4 Георги Василев Кабов Да *   

5 арх. Денка Станкова Николова    Не -   

6 Дима Ангелова Пашкулева         Да *   

7 Димо Василев Милковски               Да *   

8 Иванка Костадинова Барбова Да *   

9 Илия Георгиев Калинов    Да *   

10 инж.Мария Григорова Батаклиева Да *   

11 д-р Милана Истилиянова Тодовичина Да *   

12 д-р Милка Иванова Кънчева Да *   

13 арх. Младен Димитров Китов Да *   

14 Надежда Борисова Казакова Да *   

15 Рангел Тодоров Тасков Да *   

16 Стефка Петрова Казакова Да *   

17 Стоян Димитров Вълков Да *   

 ОБЩО : 16 16   

 

 

 

                                                                      Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                         /Илия Калинов/ 


