
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№683 

 

Взето на заседание на Общински съвет град Брацигово 

проведено на 29.01.2015 год. с Протокол № 41 

 

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

основен ремонт за 2014 г. на Община Брацигово.           

 

Общински 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  

 

РЕШИ: 

 

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

субсидия , както следва: 

Функция 01 – Общи държавни служби» 

Дейност 122-Общинска администрация 

Било:  

Компютър 5 бр. за общинска администрация на стойност 3 559 лв. финансирани с ЦС. 

Става:  

Компютър 5 бр. за общинска администрация на стойност 3 179 лв. финансирани с ЦС. 

Дейност 123-Общински съвет 

Било:  

Компютър – приносим 1 бр. за ОбС на стойност 620 лв. финансирани с ЦС. 

Става:  

Компютър – приносим 1 бр. за ОбС на стойност 629 лв. финансирани с ЦС. 

    

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

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

Било: 

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

финансирани с ЦС. 

Става: 

Изграждане на подпорна стена в с. Розово, УПИ -182, кв.22 на стойност 1 989 лв. 

финансирани с ЦС. 

Било: 

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./ финансирани с ЦС. 

Става: 

Проектиране на обект: "Преустройство на съществуваща костница в пантеон на славата 

на загиналите брациговци за освобождението на България" на стойност 3360 лв.  

финансирани с ЦС. 

 



     II. Изменя плана за финансиране на капиталови разходи, финансирани с целеви 

трасфери и СБС, както следва: 

Функция 03 – Образование. 

Дейност 311 – ОДЗ, ЦДГ 

Било: 

1.СМР на обект "Устойчиво развитие на община Брацигово, чрез прилагане на 

мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура - ОДЗ "Божура 

Фурнаджиева" гр. Брацигово -СМР по изграждане на отоплителна инсталация " на 

стойност 212 946 лв., от които 15 % съфинансиране в размер на  31 942 лв.  от СБС и 

181 004 лв.от Националния фонд. 

2.Строителен надзор на обект "Устойчиво развитие на община Брацигово, чрез 

прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура - ОДЗ 

"Божура Фурнаджиева" гр. Брацигово -СМР по изграждане на отоплителна инсталация  

на стойност 6 335 лв., от които 15 % съфинансиране, в размер на  950 лв. / от тях 879 

лв.от ЦС и 71 лв.от СБС/ и 5 385 лв. от Националния фонд. 

3. Авторски надзор на обект "Устойчиво развитие на община Брацигово, чрез 

прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура - ОДЗ 

"Божура Фурнаджиева" гр. Брацигово -СМР по изграждане на отоплителна инсталация 

на стойност 250 лв. от които 15 % съфинансиране в размер 38 лв.  от СБС и 212 лв.от 

Националния фонд. 

Става: 

1.СМР на обект "Устойчиво развитие на община Брацигово, чрез прилагане на 

мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура - ОДЗ "Божура 

Фурнаджиева" гр. Брацигово -СМР по изграждане на отоплителна инсталация " на 

стойност 212 079 лв., от които 15 % съфинансиране в размер на  31 942 лв.  от СБС и 

180 137 лв.от Националния фонд. 

2.Строителен надзор на обект "Устойчиво развитие на община Брацигово, чрез 

прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура - ОДЗ 

"Божура Фурнаджиева" гр. Брацигово -СМР по изграждане на отоплителна инсталация  

на стойност 6 335 лв., от които 15 % съфинансиране, в размер на  950 лв. / от тях 879 

лв.от ЦС и 71 лв.от СБС/ и 5 385 лв. от Националния фонд. 

3. Авторски надзор на обект "Устойчиво развитие на община Брацигово, чрез 

прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура - ОДЗ 

"Божура Фурнаджиева" гр. Брацигово -СМР по изграждане на отоплителна инсталация 

на стойност 250 лв. от които 15 % съфинансиране в размер 38 лв.  от СБС и 212 лв.от 

Националния фонд. 

  

     III. Изменя плана за финансиране на капиталови разходи финансирани от 

Собствени бюджетни средства от §40 и средства на ведомства , както следва: 

Функция 05 -Социално осигуряване, подпомагане и грижи 

Дейност 548 - ДЦВХУ 

Било: 

1.Основен ремонт на покрива на сграда - намираща се в УПИ VII-Болница, кв. 31 по РП 

на гр. Брацигово на стойност 56 400 лв., от които финансирани от СБС – 18 800 лв. и от 

СБСВ – 37 600 лв. 

Става: 

1.Основен ремонт на покрива на сграда - намираща се в УПИ VII-Болница, кв. 31 по РП 

на гр. Брацигово на стойност 56 400 лв., от които финансирани от ЦС – 5 648 лв., от 

СБС – 13 152 лв. и от СБСВ – 37 600 лв. 

 



      IV. Добавя нови обекти финансирани Собствени бюджетни средства и 

средства на ведомства , както следва: 

Функция 01 – Общи държавни служби 

Дейност 122 – Общинска администрация  
1.Телевизор 1 бр. за общинска администрация на стойност 1 549 лв. финансирани от 

СБС. 

 

Функция 03 – Образование. 

Дейност 322- Общообразователни училища 

1.Компютър - приносим 17 бр. за СОУ"Народни будители" на стойност 9 860 

лв.финансирани от НП. 

2.Права за ползване на програмен продукт -СОУ "Народни будители" на стойност 1 275 

лв. финансирани от НП. 

 

V. Добавя нови обекти финансирани от Целева субсидия, както следва: 

Функция 03 – Образование. 

Дейност 322- Общообразователни училища 

1.Ремонт и реконструкция на съществуваща спортна зала в УПИ II - Училище в кв.45 

по РП с. Бяга на стойност 360 787 лв. финансирани с ЦС. 

2.СН на обект:“Ремонт и реконструкция на съществуваща спортна зала в УПИ II - 

Училище в кв.45 по РП с. Бяга на стойност 1 900 лв. финансирани с ЦС. 

 

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

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

1.Изграждане и реконструкция на улична мрежа, тротоари, обществени зелени площи и 

рехабилитация на съпътстваща водопроводна мрежа в гр.Брацигово ул."Борис Чулков", 

ул."Данаил Юруков",ул."Антон Ашкерц", ул."Борис Томчев" на стойност 271 303 лв. 

финансирани с ЦС. 

2.СН на обект: Изграждане и реконструкция на улична мрежа, тротоари, обществени 

зелени площи и рехабилитация на съпътстваща водопроводна мрежа в гр.Брацигово 

ул."Борис Чулков", ул."Данаил Юруков",ул."Антон Ашкерц", ул."Борис Томчев" на 

стойност 1 200 лв. финансирани с ЦС. 

3.АН на обект: Изграждане и реконструкция на улична мрежа, тротоари, обществени 

зелени площи и рехабилитация на съпътстваща водопроводна мрежа в гр.Брацигово 

ул."Борис Чулков", ул."Данаил Юруков",ул."Антон Ашкерц", ул."Борис Томчев" на 

стойност 200 лв. финансирани с ЦС. 

 

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

Дейност 738 – Читалища 

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

395 444 лв. финансирани с ЦС. 

 

VI. Добавя нови обекти финансирани от Целети трансфери, както следва: 

Функция 02- „Отбрана и сигурност” 

Дейност 284-Ликвидиране на последствията от стих. бедствия и аварии 

1.СМР за обект:"Укрепване и изграждане на подпорни стени по коритото на р.Умишка 

от имот с № 06207.502.1028 до имот с № 06207.502.287 и от имот                                       

№ 06207.503.2483 до имот № 06207.5.276-I етап гр.Брацигово" на стойност 302 024 лв. 

финансирани с ЦТ. 



2.Проект на обект:"Укрепване и изграждане на подпорни стени по коритото на 

р.Умишка от имот с № 06207.502.1028 до имот с № 06207.502.287 и от имот                                       

№ 06207.503.2483 до имот № 06207.5.276-I етап гр.Брацигово" на стойност 21 190 лв. 

финансирани с ЦТ. 

3.СН на обект:"Укрепване и изграждане на подпорни стени по коритото на р.Умишка 

от имот с № 06207.502.1028 до имот с № 06207.502.287 и от имот                                       

№ 06207.503.2483 до имот № 06207.5.276-I етап гр.Брацигово" на стойност 5 760 лв. 

финансирани с ЦТ. 

4.АН на обект:"Укрепване и изграждане на подпорни стени по коритото на р.Умишка 

от имот с № 06207.502.1028 до имот с № 06207.502.287 и от имот                                       

№ 06207.503.2483 до имот № 06207.5.276-I етап гр.Брацигово" на стойност 2 280 лв. 

финансирани с ЦТ. 

 

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 17   


