
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№754 

 

Взето на заседание на Общински съвет град Брацигово 

проведено на 25.06.2015 год. с Протокол № 46 

 

ОТНОСНО: Прехвърляне на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната 

сметка на Оперативна програма по мярка 321 „Основни услуги за населението и 

икономиката в селските райони“ 

 

Общинският съвет град Брацигово, след като разгледа и обсъди предложението 

на Кмета на община Брацигово за прехвърляне на средства от бюджетната сметка на 

общината в извънбюджетната сметка по мярка 321“Основни услуги за населението и 

икономиката в селските райони“ по проект“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“ и на основание чл.21 ал.1 т.6 и ал. 2 от ЗМСМА 

 

Р Е Ш И : 

 

 1.Разрешава прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка на общината 

в извънбюджетната сметка мярка 321“Основни услуги за населението и икономиката в 

селските райони“ по проект“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“ в размер на 9000,00лв.за  авансово плащане на 

строителен надзор.  

 

 2.При постъпване на средства по Оперативна програма по мярка 321“Основни услуги 

за населението и икономиката в селските райони“ по проект“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 

РШРозово,общ.Брацигово,обл.Пазарджик“дадените заемообразно средства да бъдат 

възстановени незабавно в бюджетната сметка на общината. 

 

№ 

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 *   



 

 

 

 

                                                              Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                                                       / Илия Калинов/                                                                        

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   


