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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№543 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 28.10.2022 г. с  Протокол № 40 
 

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

основен ремонт за 2022 г. на Община Брацигово. 

 

Общинският съвет в 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 

 

Променя финансирането на обект: Изграждане на водопровод и канализация на 

ул.„Шестнадесета“ в с. Розово както следва: 

Било: Изграждане на водопровод и канализация на ул. „Шестнадесета“ в с. Розово на 

стойност 16 800 лв. финансиран с ЦС. 

Става: Изграждане на канализация на ул. „Шестнадесета“ в с. Розово на стойност 

31 800 лв. финансиран с ЦС. 

 

Дейност 604- Осветление на улици и площади 

Добавя нов обект: Реконструкция на улично осветление в с. Бяга на стойност 20 000 

лв. финансиран с ЦС. 

 

Променя финансирането на обект: Реконструкция на улично осветление в 

с.Исперихово както следва: 

Било: Реконструкция на улично осветление в с. Исперихово на стойност 16 000 лв. 

финансиран с ЦС. 

Става: Реконструкция на улично осветление в с. Исперихово на стойност 19 000 лв. 

финансиран с ЦС. 

 

Дейност 606- Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа 

Добавя нови обекти:  
1.Ремонт на паважна настилка на част от кръгово кръстовище на ул. „Христо Гюлеметов“ гр. 

Брацигово на стойност 32 000 лв., финансиран с ЦС . 
2.ППР и Основен ремонт на ул. „Петдесет и трета“ от о.т. 157 до о.т.159 в с. Равногор  на 

стойност 15 000 лв., финансиран с ЦС. 

3.ППР и Основен ремонт на ул. „Двадесет и първа“ от о.т. 67 до о.т 69 в с. Козарско  на 

стойност 26 350 лв., от които 20 000 лв. финансиран с ЦС и 6 350 лв. със СБС. 

4. ППР и Основен ремонт на ул. „Шеста“ в гр. Брацигово на стойност 26 500 лв., финансиран с 

ЦС. 
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Дейност 759- Други дейности култура 

Било: Изграждане на достъпна среда за хора в неравностойно положение в сградата на 

Младежки дом гр. Брацигово на стойност 22 580 лв., финансиран с ЦС . 

Става: Основен ремонт на санитарен възел в сградата на Младежки дом гр. Брацигово, 

с цел осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение на стойност 

22 580 лв., финансиран с ЦС . 

 

 

Променя финансирането на следните обекти: 

Било: Основен ремонт на ул. „Тридесет и първа“ в с. Жребичко на стойност 30 000 лв., 

финансиран със СБС. 

Става: ППР и основен ремонт на ул. „Тридесет и първа“ в с. Жребичко на стойност 45 

000 лв., от които 15 000 лв. финансиран с ЦС и 30 000 лв. със СБС. 

 

Било: Основен ремонт на ул. „Осемнадесета“ в с. Козарско на стойност 44 500 лв., 

финансиран с ЦС. 

Става: Основен ремонт на ул. „Осемнадесета“ в с. Козарско на стойност 59 050 лв., от 

които 44 500 лв. финансиран с ЦС и 14 550 лв. със СБС. 

 

Било: Основен ремонт на ул. „Шестнадесета“ от о.т. 101 до о.т.129 в с. Исперихово на 

стойност 22 740  лв., финансиран с ЦС. 

Става: Основен ремонт на ул. „Шестнадесета“ в с. Исперихово на стойност 39 740 лв., 

финансиран с ЦС. 

 

Функция 07 – Почивно дело, култура и религиозни дейности 

 

Дейност 745- Обредни домове и зали 

Добавя нов обект:Закупуване на земя за разширение на гробищен парк в с.Исперихово 

на стойност 2 009 лв., финансирани със СБС. 

 

    II. Изменя плана за финансиране на капиталови разходи, финансирани със 

средства от РА към ДФЗ, както следва: 

 

Функция 07 – Почивно дело, култура и религиозни дейности 

 

Дейност 719 – Други дейности по спорта и физическата култура 

Било: Подобряване спортната инфраструктура на с. Бяга, община Брацигово УПИ  VIII 

Спорт и отдих, с. Бяга, община Брацигово на стойност 57 542 лв. 

Става: Подобряване спортната инфраструктура на с. Бяга, община Брацигово УПИ  

VIII Спорт и отдих, с. Бяга, община Брацигово на стойност 55 142 лв. 

 

 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 2022 г. 

в частта „местни дейности”, както следва: 
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§ 40-40 „Постъпления от продажба на земя” с 22 909 лв.  

§ 31-13 „Получени от общини целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи“ с 

163 500 лв. 

 

2. Променя разходната част на сборния бюджет на Община Брацигово за 2022 г. 

в частта „местни дейности”, както следва: 

 

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

Дейност 603- Водоснабдяване и канализация 

§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА”- се намалява  с 20 000 лв. 

§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти”- се увеличава  с 35 000 лв. 

Дейност 604- Осветление на улици и площади 

§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА”- се увеличава  с 23 000 лв. 

Дейност 606- Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа 

§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА”- се увеличава  с 146 400 лв. 

 

Функция 07 – Почивно дело, култура и религиозни дейности 

Дейност 745- Обредни домове и зали 

§ 54-00 „Придобиване на земя”- се увеличава  с  2009 лв. 

 

Дейност 759- Други дейности култура 

§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти”- се намалява  с 22 580 лв. 

§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА”- се увеличава с 22 580 лв. 

 

Дейност 719 – Други дейности по спорта и физическата култура /код.42/ 

§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти”- се намалява  с 2 400 лв. 

 

Настоящото решение може да бъде оспорвано пред Административен съд-

Пазарджик чрез Общински съвет - Брацигово в едномесечен срок от съобщаването му. 

 

 

№ 

по 

ред 

 

 

Общински съветници: 

                                                                                               

 

 

Присъствали 

Гласували: 

 

„За” 

  

„Против” 

 

„Въздържали 

се„ 

1. инж.Веселина Любенова Дамова Да *   

2. Галина Василева Василева Да *   

3. Иван Георгиев Пенчев Да *   

4. Йордан Райчев Михайлов Да *   

5. Йорданка Георгиева Атанасова Да *   

6. Костадинка Димитрова Найденова Не    

7. Мария Стоянова Мадарова Да  *  

8. д-р Милка Иванова Кънчева Да *   

9. арх. Младен Димитров Китов Да *   

10. Петър Георгиев Маринов Не    

11. Петър Йорданов Павлов Да *   

12. Светослав Стоянов Рашайков Да *   
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13. Стоян Димитров Вълков Да *   

                                     Общо: 11 10 1  

 
 

 

 

     

Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                               /инж.Веселина Дамова/ 


