
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№33 

взето на заседание Общински съвет град Брацигово, 
проведено на 18.12.2015 г. с  Протокол № 5 

 

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  и Собствени бюджетни средства, както следва: 

 
Във функция 06 – Жилищно строителство,БКС и опазване на околната среда 

Дейност 603-Водоснабдяване и канализация 

Отпада обект: Рехабилитация на водопровод на с. Жребичко на стойност 6 000 лв. 
финансирани със СБС. 
 
Дейност 619 – Други дейности по жил.строителство БКС и регионално развитие 

Отпада обект: 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 

 
Отпада обект: Ремонт на улица в летовище „Васил Петлешков“ на стойност 18 000 лв. 
финансирани със СБС. 
 
Във функция 07 – „Почивно дело, култура, религиозни дейности” 

Дейност 738 – Читалища 

Отпада обект: Авторски надзор на обект: Реконструкция и ремонт на НЧ“Св.Св. 
Кирил и Методий-1992г.“ с. Исперихово и благоустрояване на прилежащото му 
пространство“ на стойност 2 000 лв. финансирани със СБС. 
 
Добавя нови обекти финансирани със СБС и ЦС , както следва: 

 

Във функция 02 – Отбрана и сигурност 

Дейност 284– Прев.дейност за намаляване вр.посл. от бедствия и аварии 

Добавя обект: Инженерогеоложки проучвания, геодез. Изследвания, хидроложки 
изследвания и съставяне на технически проект за геозащитни съоръжения срещу 
наводнения в гр. Брацигово на стойност 3 000 лв. финансирани със СБС. 
 
Във функция 06 – Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда 

Дейност 603-Водоснабдяване и канализация 



Добавя обект:  

1.Реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа с. Равногор на стойност 
29 987 лв., от които 20 991 лв.финансирани със СБС и 8 427 лв. финансирани с ЦС. 

2.Строителен надзор на обект: Канализация с. Козарско на стойност 1 680,00 лв. 
финансирани със 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. Увеличава приходната част на сборния бюджет на Община Брацигово за 2015 г. в 
частта „местни приходи” § 40-22 „Постъпления от продажба на сгради” с 240 лв. 

2. Увеличава разходната част на сборния бюджет на Община Брацигово за 2015 г. в 
частта „местни приходи”§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА” с 240 лв. в дейност 619. 

3. Променя разходната част на сборния бюджет на Община Брацигово за 2015 г. в 
частта „местни дейности”, както следва: 

Дейност 284– Прев.дейност за намаляване вр.посл. от бедствия и аварии 
§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА” се увеличава с 3 000 лв. 
Дейност 603-Водоснабдяване и канализация 
§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА” се увеличава с 23 987 лв. 
§ 52-00 „Придобиване на ДМА” – се увеличава с 1 680 лв. 
Дейност 619 „Др.дейности по жил.строителство, БКС и регионално развитие” 
§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА” се намалява с 26 427 лв. 
4. Променя разходната част на сборния бюджет на Община Брацигово за 2015 г. в 

частта „дофинансиране на делегираните от държавата дейности”, както следва: 
Дейност 738 – Читалища 
§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА” се намалява с 2 000 лв. лв. 
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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 Не  -   

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: 12 11 1 0 

      
     Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Надежда Казакова/ 


