
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№148 
взето на заседание Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 29.07.2016 г. с  Протокол № 12 

ОТНОСНО: Съгласуване на Бизнес план за развитие на дейността на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. 
Брацигово за периода 2017 – 2021 г.   

На основание  чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА , чл. 198г, т. 6 и чл. 198м, ал. 2 от Закона за 
водите, чл. 9, ал. 1, т. 18 и чл.29, ал.1 от Наредбата за реда за упражняване правата на 
собственик на община Брацигово в търговските дружества с общинско участие в капитала, 
становищата на постоянните комисии към Общински съвет, и постъпилите становища, 
предложения и възражения , Общински съвет – Брацигово 

Р Е Ш И : 
1. Не съгласува Бизнес план за развитие на дейността на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. 

Брацигово за периода 2017 – 2021 г., поради следните мотиви: 
Общински съвет Брацигово предлага да се върне за преработка Справка 9 – 
„Инвестиционна програма“ на „Инфрастрой“ ЕООД гр. Брацигово като бъдат 
коригирани общите инвестиции от страница 3. 

2. Общински съвет Брацигово дава следните указания за преработване на Бизнес план 
за развитие на дейността на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово за периода 2017 – 
2021 г.: 

- За 2017 год. общите инвестиции от 50 хил. лв. да се променят на 10 хил.лв. 
- За 2018 год. общите инвестиции от 31  хил. лв. да се променят на 15 хил.лв. 
- За 2019 год. общите инвестиции от 34  хил. лв. да се променят на 16 хил.лв. 
- За 2020 год. общите инвестиции от 28  хил. лв. да се променят на 15 хил.лв. 
- За 2021 год. общите инвестиции от 25  хил. лв. да се променят на 15 хил.лв. 

Инвестиции в Собствени активи: 
- За 2017 год. общите инвестиции от 26 хил. лв. да се променят на 5 хил.лв. 
- За 2018 год. общите инвестиции от 8  хил. лв. да се променят на 6 хил.лв. 
- За 2019 год. общите инвестиции от 10 хил. лв. да се променят на 6 хил.лв. 
- За 2020 год. общите инвестиции от 3  хил. лв. да се променят на 5 хил.лв. 
- За 2021 год. общите инвестиции от 2  хил. лв. да се променят на 5 хил.лв. 

Инвестиции в Публични активи: 
- За 2017 год. общите инвестиции от 24 хил. лв. да се променят на 5 хил.лв. 
- За 2018 год. общите инвестиции от 23 хил. лв. да се променят на 9 хил.лв. 
- За 2019 год. общите инвестиции от 24 хил. лв. да се променят на 10 хил.лв. 
- За 2020 год. общите инвестиции от 25 хил. лв. да се променят на 10 хил.лв. 
- За 2021 год. общите инвестиции от 23 хил. лв. да се променят на 10 хил.лв. 

Общо брой 
на 

общинските 
съветници: 

Присъствали: Гласували: „За“ „Против“ „Въздържали 
се“ 
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                                                                 Председател  на ОбС Брацигово: 
                                                                              /Надежда Казакова/ 


