
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№803 

 

Взето на заседание на Общински съвет град Брацигово 

проведено на 17.09.2015 год. с Протокол № 49 

 

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

основен ремонт за 2015 година 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  

 

Р Е Ш И : 

 

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

субсидия , както следва: 

Дейност 714-Спортна база за спорт за всички 

Било:  

1. Ремонт и реконструкция на ограда и централен вход на спортен комплекс гр. 

Брацигово, общ.Брацигово на стойност 30 000 лв. финансирани с ЦС. 

Става:  

1.Ремонт и реконструкция на ограда и централен вход на спортен комплекс гр. 

Брацигово, общ.Брацигово на стойност 26 445 лв. финансирани с ЦС. 

2.Система за видионаблюдение на стойност 3 555 лв. 

 

      IV. Добавя нови обекти финансирани със Собствени бюджетни средства и 

средства на ведомства , както следва: 

Функция 01 – Общи държавни служби 

Дейност 122 – Общинска администрация  
1.Лек автомобил марка «Нисан» на стойност 5 000 лв. финансирани от СБС. 

2.Програмен продукт «Семейни регистри» на стойност 2 511 лв. финансирани от СБС. 

 

Функция 05 -Социално осигуряване, подпомагане и грижи 

Дейност 548 - ДЦВХУ 

1.Готварска печка на стойност 3 600 лв. финансирани от СБССВ. 

2.Инсталация за производство на електроенергия до 30 kw върху съществуваща сграда 

на стойност 81 744 лв. 

 

Дейност 714-Спортна база за спорт за всички 

1.Тракторна косачка ТС 130 на стойност 3 800 лв. финансирани от СБС. 

 

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. Променя разходната част на сборния бюджет на Община Брацигово за 2015 г. в 

частта „държавни дейности”, както следва: 

Дейност 548 - ДЦВХУ 

 § 10-98 „Др.некласифицирани в др. параграфи и подпараграфи разходи“ се 

намалява с 85 374 лв. 

 §  52-03 „Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения“ се увеличава с 

81 774 лв. 

 §  52-05 „Стопански инвентар“ се увеличава с 3 600 лв. 

 

8. Променя разходната част на сборния бюджет на Община Брацигово за 2015 г. в 

частта „местни дейности”, както следва: 

 

Дейност 122 „Общинска администрация” 

     §  10-20 „Разходи за външни услуги” се намалява с 7 511 лв. 

     §  52-04 „Придобиване на транспортни средства”  се увеличава с 5 000 лв. 

     §  53-01 „Придобиване на програмни продукти“ се увеличава с 2 511 лв. 

 

       Дейност 714-Спортна база за спорт за всички 

 §  10-15 „Материали” се намалява с 2 000 лв. 

§  10-16 „Вода, горива и енергия” се намалява с 1 800 лв. 

            §  51-00 «Основен ремонт на ДМА» се намалява с 3 555 лв. 

 §  52-03 «Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения» се увеличава с 

3 555 лв. 

§  52-05 «Придобиване на стопански инвентар» се увеличава с 3 800 лв. 

 

 

                                                              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 Не -   

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: 16 16   


