
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№408 

 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 20.12.2017 г. с  Протокол № 27 

 

ОТНОСНО:   Промяна общия размер на бюджета на Община Брацигово за 2017 год. 

 

Общински съвет гр. Брацигово след като разгледа и обсъди предложението на 

Кмета на община Брацигово, становищата на постоянните комисии и на основание 

чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

и чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.42, ал.1, т.2 от Наредба за 

условията и реда за съставяне на тригодишна прогноза за местните дейности и за 

съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Брацигово 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Увеличава приходната част на сборния бюджет на Община Брацигово за 2017 

година в частта „местни приходи“ с 54 400 лв. както следва: 

§ 36-19 „Други не данъчни приходи“ се увеличава с 54 400 лв. 

 

2. Увеличава разходната част на сборния бюджет на Община Брацигово за 2017 

година в частта „местни приходи“ с 54 400 лв., разпределени по дейности и 

параграфи, както следва: 

2.1.Дейност 122 „Общинска администрация“ се увеличава с 19 700 лв., от които: 

§ 1901 „Платени държ. данъци, такси, лихви и адм.санкции“ с 15 900 лв. 

§ 4600 „Разходи за членски внос“ с 3 800 лв. 

 

2.2.Дейност 123 „Общински съвет“ се увеличава с 2 100 лв., от които: 

§ 101 „Заплати на персонала по трудово правоотношение“ с 2 100 лв. 

 

            2.3.Дейност 311 „Детски градини“ се увеличава с 9 000 лв., от които: 

            �ДГ „Слънце“ с.Исперихово, § 1011 „Храни“ с 4 800 лв.; § 1020 „Разходи за 

външни  

               услуги“ с 700 лв. 

           �ДГ „Пъстро хвърчило“ с. Бяга, § 1011 „Храни“ с 3 200 лв.; § 1020 „Разходи за  

              външни услуги“ с 300 лв. 

            

            2.4.Дейност 524 „Домашен социален патронаж“ се увеличава с 4 000 лв., от 

които: 

            § 208 „Обезщетения на перс. с характер на възнаграждения“ с 4 000 лв. 

 

            2.5.Дейност 619 „Др.дейности по жил.стр., БКС и регионално развитие“ се 

увеличава  

          с 19 600 лв., от които: 

          § 202 „Др.възн. и плащания на персн. по извънтруд възнаграждения“ с 1 600 лв. 

          § 1015 „Разходи за материали“ – 18 000 лв.  



 

 

 

 

№ 

по 

ред 

 
 

Общински съветници: 

                                                            

 
 

Присъствали 

Гласували: 

 

„За” 

  

„Против” 

 

„Въздържали 

се„ 

1. Анета Георгиева Рашайкова           Да *   
2. Веселина Любенова Дамова Да *   
3. Георги Василев Кабов Да *   
4. Георги Иванов Трендафилов Да *   
5. Георги Николаев Апостолов Да *   
6. Дима Ангелова Пашкулева         Да *   
7. Йордан Райчев Михайлов Да *   
8. инж.Мария Григорова Батаклиева 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 13   

                                                  

 

                                                           Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Надежда Казакова/ 

 


