
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№12 

 

взето на заседание Общински съвет град Брацигово, 
проведено на 27.11.2015 г. с  Протокол № 3 

 
 

Относно: Промяна на поименния списък на обектите за капиталово строителство и основен  

                    ремонт за 2015 год. 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: 

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

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

Било:  
Преустройство на съществуващ паметник – Костница в Пантеон на загиналите във 
войните за национално освобождение жители на гр. Брацигово на стойност 32 000 лв. 
финансирани с ЦС. 
Става:  

Преустройство на съществуващ паметник – Костница в Пантеон на загиналите във 
войните за национално освобождение жители на гр. Брацигово на стойност 31 968 лв. 
финансирани с ЦС. 
Било:  
Допълнителни видове СМР за обект: „Изграждане и реконструкция на улична мрежа, 
обществени зелени площи и рехабилитация на съществуваща водопроводна мрежа в гр. 
Брацигово, община Брацигово – ул.“Борис Чулков“, ул. Данаил Юруков“, ул. Антон 
Ашкерц“ и ул. „Борис Томчев“ на стойност 11 347 лв. финансирани с ЦС 
Става:  

Допълнителни видове СМР за обект: „Изграждане и реконструкция на училищна 
мрежа, обществени зелени площи и рехабилитация на съществуваща водопроводна 
мрежа в гр. Брацигово, община Брацигово – ул.“Борис Чулков“, ул. Данаил Юруков“, 
ул. Антон Ашкерц“ и ул. „Борис Томчев“ на стойност 8 427 лв. финансирани с ЦС 
 
Функция 07 – „Почивно дело, култура, религиозни дейности” 

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 26 445 лв. финансирани с ЦС. 



Става:  

1.Ремонт и реконструкция на ограда и централен вход на спортен комплекс гр. 
Брацигово, общ.Брацигово на стойност 23 987 лв. финансирани с ЦС. 
 
Дейност 738 – Читалища 

Било:  

1. Основен ремонт на покрив  на НЧ „Съгласие-1902” с. Козарско на стойност 14 915 
лв., от които финансирани с ЦС - 9 915 лв. и СБС – 5 000 лв.. 
Става:  

1. Основен ремонт на покрив  на НЧ „Съгласие-1902” с. Козарско на стойност 17 925 
лв., от които финансирани с ЦС - 12 925 лв. и СБС – 5 000 лв. 
 
Добавя нов обект в дейност 738:  

Авторски надзор на  обект: Реконструкция и ремонт на съществуваща сграда – 
читалище „Н.Й.Вапцаров – 1903г.” с. Бяга и благоустрояване на прилежащото 
пространство на стойност 2 400 лв. финансирани с ЦС. 
 

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. 

 
 

№ 

по 

ред 

 
Съветници 

име, фамилия 

 

 
 

 

 

 

Присъствали 

Гласували: 

 

 

„За” 

  

 

„Против” 

 

 

„Въздържа 

ли се„                                                                                                
Гласували: 

1. Анета Георгиева Рашайкова          Да   * 
2. Васил Михайлов Гюлеметов Да *   
3. Веселина Любенова Дамова Да *   
4. Георги Василев Кабов Да *   
5. Георги Иванов Трендафилов Да *   
6. Георги Николаев Апостолов Да *   
7. Дима Ангелова Пашкулева         Да *   
8. Йордан Райчев Михайлов Да *   

9. арх. Младен Димитров Китов Да *   
10. Надежда Борисова Казакова Да *   
11. Петър Георгиев Маринов Да *   
12. Стоян Димитров Вълков Да *   
13. Търпена Ангелова Лабова Да *   

                                     Общо: 13 12 0 1 

 
 
 

          Председател  на ОбС Брацигово: 
                                                                              /Надежда Казакова/ 

 


