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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№524 

 
взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 27.07.2018 г. с  Протокол № 35 

 

 

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

основен ремонт за 2018 г. на Община Брацигово. 

 

 

Общински съвет гр. Брацигово, на основание  чл.21, ал.1, т.6 и ал.2от 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 

Било: "Рехабилитация и ремонт на водопроводна мрежа в гр. Брацигово " на стойност 

101 970 лв., финансирани със СБС. 

Става: "Рехабилитация и ремонт на водопроводна мрежа в гр. Брацигово " на стойност 

78 840 лв., финансирани със СБС. 

Дейност 606- Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа 

Било: "Основeн ремонт по улица „48 -ма" от о.т.125 до о.т.126  с.Бяга“ на стойност 3 100 лв., 

финансирани с ЦС. 

Става: "Основeн ремонт по улица „48 -ма" от о.т.125 до о.т.126  с.Бяга“ на стойност 9 600 лв., 

финансирани с ЦС. 

Било: „Основен ремонт по улица „45 -та" от о.т.163 до о.т.166   с.Бяга“ на стойност 9 600 лв., 

финансирани с ЦС. 

Става: „Основен ремонт по улица „45 -та" от о.т.163 до о.т.166   с.Бяга“ на стойност 3 100 лв., 

финансирани с ЦС. 

Било: Основен ремонт по улица „23 -та" - от о.т.45 до о.т.47  с.Козарско на стойност 25 070 лв., 

от които 20 070 лв., финансирани с ЦС  и 5 000 лв. със СБС. 

Става: Основен ремонт по улица „18 -та"  с.Козарско на стойност 25 070 лв., от които 20 070 

лв.финансирани с ЦС  и 5 000 лв. със СБС. 

 

Дейност 122 – Общинска администрация 

Става: Закупуване на лек автомобил  на стойност 23 130  лв., финансирани със СБС. 

 

      II.Добавя нови обекти финансирани със средства от Обща субсидия, Средства 

от преходен остатък и Целеви трасфери , както следва: 
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Във функция 02 – Отбрана и сигурност 

Дейност 284–Ликвидиране на последствията от стих. бедствия и аварии.  

Добавя обект: "Укрепване на срутище в с.Розово, общ.Брацигово" на стойност  394 283 лв. 

финансирани с целеви трансфери. 
 

Във функция 03 – „Образование” 

Дейност 311– Детски градини 

Добавя: Закупуване на лаптоп – 3 бр. на ДГ“Здравец“ гр. Брацигово на стойност 1 800 

лв., финансирани с преходен остатък. 

 

Във функция 05 – „Социално осигуряване,подпомагане и грижи” 

 

Дейност 526– ЦОП 

Добавя: Закупуване на антивирусна програма ESET - Nod 32 на стойност 288 лв., 

финансирани със средства от Обща субсидия. 

 

Дейност 530– ЦНСТ 

Добавя следните обекти:  

1. Белачка за картофи 1 бр. стойност 1 612 лв., финансирани със средства от Обща 

субсидия. 

2. Резачка за зеленчуци 1 бр. стойност 781 лв., финансирани със средства от Обща 

субсидия. 
 

 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 2018 г. 

в частта „държавни дейности”, както следва: 

§ 31-18 „Получени целеви трансфери” с 394 283 лв.  

2. Увеличава разходната част на сборния бюджет на Община Брацигово за 2018 г. 

в частта „държавни дейности”, както следва: 

 

Дейност 284–Ликвидиране на последствията от стих. бедствия и аварии.  

§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА”- се увеличава с 394 283 лв. 

 

1. Променя разходната част на сборния бюджет на Община Брацигово за 2018 г. в 

частта „държавни дейности”, както следва: 

 

Дейност 311– Детски градини 

§ 101„Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни 

правоотношения“ се намалява с 1 800 лв. 

§ 52-00 „Придобиване на ДМА” – се увеличава с 1 800 лв. 

 

Дейност 526– ЦОП 

§ 10-20 „Разходи за външни услуги” се намалява  288 лв. 

§ 53-01 „Придобиване на Програмни продукти” – се увеличава с  288 лв. 
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Дейност 530– ЦНСТ 

§ 10-13 „Разходи за постелен инвентар и облекло” се намалява  2 393 лв. 

§ 52-00 „Придобиване на ДМА” – се увеличава с  2 393 лв. 

 

2. Променя разходната част на сборния бюджет на Община Брацигово за 2018 г. в 

частта „местни  дейности”, както следва: 

Дейност 122 – Общинска администрация 

§ 52-00 „Придобиване на ДМА” – се увеличава с  23 130 лв. 

 

Дейност 603-Водоснабдяване и канализация 

§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА”- се намалява с 23 130 лв. 

 

 

№ 

по 

ред 

 

 

Общински съветници: 

                                                                                               

 

 

Присъствали 

Гласували: 

 

„За” 

  

„Против” 

 

„Въздържали 

се„ 

1. Анета Георгиева Рашайкова           Да *   

2. инж.Веселина Любенова Дамова  Да *   

3. Георги Василев Кабов Да *   

4. инж.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 Не -   

10. Надежда Борисова Казакова Да *   

11. Петър Георгиев Маринов Да *   

12. Стоян Димитров Вълков Да *   

13. Търпена Ангелова Лабова Да *   

                                     Общо: 12 12   

 

 

 
                                                              Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Надежда Казакова/ 


