
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№647 

Взето на заседание на Общински съвет град Брацигово 

проведено на 27.11.2014 год. с Протокол № 39 

 

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

                       основен ремонт за 2014 год. на община Брацигово. 

  

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

чл. 124, ал.3 от Закона за публичните финанси и след станалите разисквания  

 

Р Е Ш И : 

I. Изменя плана за финансиране на капиталови разходи, финансирани с 

целева субсидия и СБС, както следва: 

Функция 03 – Образование. 

Дейност 322 – Общообразователни училища 

Отпада обект: Строителен  надзор на обект:"Ремонт и реконструкция на 

съществуваща спортна зала намираща се в УПИ II - Училище в кв.45 по РП на с. Бяга" 

на стойност 1 900 лв. финансиран с ЦС. 

 

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

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

Отпада обект: Авторски надзор за обект: "Изграждане и реконструкция на улична 

мрежа, обществени зелени площи и рехабилитация на съпътстваща водопроводна 

мрежа в гр.Брацигово, община Брацигово - ул."Борис Чулков", ул."Данаил Юруков", 

ул."Антон Ашкерц" и ул."Борис Томчев" на стойност 200 лв. финансиран с ЦС. 

 

Отпада обект:.Ремонт и реконструкция на костница в гр. Брацигово на стойност 42 000 

лв./в т.ч. 5% резерв на стойност 4 735 лв./ финансиран с ЦС. 

 

Отпада обект: Благоустрояване и обособяване на паркинг на част от уличното 

пространство на улица с о.т.389-155-156 в кв.32 по плана на гр. Брацигово на стойност 

9 660 лв.  от които финансирани от ЦС - 3 660 лв. и от СБС – 6 000 лв. 

 

Отпада обект: Строителен надзор за обект: "Изграждане и реконструкция на улична 

мрежа, обществени зелени площи и рехабилитация на съпътстваща водопроводна 

мрежа в гр.Брацигово, община Брацигово - ул."Борис Чулков", ул."Данаил Юруков", 

ул."Антон Ашкерц" и ул."Борис Томчев" на стойност 1200 лв., финансиран от СБС. 

 

Добавя следните  обекти: 

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

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

1.Проектиране на обект: "Преустройство на съществуваща костница в пантеон на 

славата на загиналите брациговци за освобождението на България" на стойност 8 095 

лв. ./в т.ч. 5% резерв на стойност 4 735 лв./, финансиран с ЦС. 

 



2. Изграждане на подпорна стена в с. Розово, УПИ -182, кв.22 на стойност 2 531 лв. 

финансиран с ЦС. 

3. Закупуване на земя в гр. Брацигово на стойност 3 600 лв.финансирани от СБС. 

 

Функция 07 – „Почивно дело, култура, религиозни дейности” 

Дейност 738 – Читалища 

1.Ремонт и реконструкция на НЧ «Васил Петлешков-1874» гр.Брацигово на стойност 

28734 лв. финансиран с ЦС. 

Дейност 714 – Спортна база за спорт за всички 

1.Направа на нов водоизточник (тръбен кладенец-ТК) за обект:“Оросяване на терени и 

зелени площи в Градски стадион и в Северна градска част на гр.Брацигово“ на стойност 

12 000 лв., от които от ЦС – 8 400 лв. и от СБС – 3 600 лв. 

  

          II. Изменя плана за финансиране на капиталови разходи финансирани от 

Собствени бюджетни средства на ведомства , както следва: 

 

Функция 01 – Общи държавни служби 

В Дейност 122 – Общинска администрация - отпадат следните обекти: 
1. Компютър 1 бр. за кметство с.Равногор на стойност 220 лв. 

2. Компютър 1 бр. за кметство с.Козарско на стойност 200 лв. 

 

Във връзка с изменението и допълнението на Плана за финансиране на 

капиталовите разходи, следва да бъдат извършени и корекциите по съответните 

параграфи в бюджета на съответните дейности. 

                                              

 

                                                               Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                                                       / Илия Калинов/                                                                        

№ 

по 

ред 

Съветници 

име, фамилия 

 

Присъства

ли 

Гласували 

„За”   „Против” „Въздържали 

се „ Гласували: 

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    Да *   

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 гласували: 17 12 1 4 


