
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№ 34 
взето на заседание Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 22.12.2011г. с  Протокол № 5 

 

Относно: Вземане на решение за промяна на поименния списък на обектите за  

                     капиталово строителство и основен ремонт за 2011 г. 

 

Общински съвет гр. Брацигово, на основание  чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл. 18 

от ЗОБ и във връзка с предоставени средства съгл.Договор №13/322/00697 от 

08.07.2011г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322”Обновяване и развитие на 

населените места” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 

г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони  

и след станалите разисквания  

 

Р Е Ш И : 
I. Приема следните промени в поименния списък на обектите за капиталово 

строителство и основен ремонт както следва: 

 

Функция 01 - „Общи държавни служби” 

Дейност 122-Общинска администрация 

Било: 

 1. Изготвяне на технически инвестиционен проект за реконструкция на 

съществуваща общинска сграда – Общинска администрация гр.Брацигово – 9 000 лв. – 

финансирани от собствени бюджетни средства. 

Става: 

1. Изготвяне на технически инвестиционен проект за реконструкция на 

съществуваща общинска сграда – Общинска администрация гр.Брацигово –  

финансирани от собствени бюджетни средства – 6000 лв. и от целева субсидия 3000 лв. 

Било: 

 1. Закупуване на софтуер « ТРЗ» - 496 лв. финансирани от целева субсидия 

Става: 

1. Закупуване на софтуер « ТРЗ» - 456 лв. финансирани от целева субсидия 

 

Функция 03 – Образование 

Дейност 322 – Общообразователни училища 

Било: 

 1. Съфинансиране по ОП»Регионално развитие» 2007-2013 за прилагане на 

мерки за енергийна ефективност за НУ»В.Петлешков» гр.Брацигово – 80 000 лв. 

2. Съфинансиране по ОП»Регионално развитие» 2007-2013 за прилагане на 

мерки за енергийна ефективност за СОУ»Народни будители» гр.Брацигово – 120 000 

лв. 

3. Съфинансиране за изграждане на ОВ инсталация и ремонт на ОУ»Христо 

Ботев» с. Исперихово – 103 000 лв. финансирани от СБС 

Става:  



 1. Съфинансиране 15 % по проект «Устойчиво развитие на Община Брацигово 

чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в образовователната 

инфраструктура – СОУ»Народни будители», НУ «Васил Петлешков» и ОДЗ»Божура 

Фурнаджиева» – 174 186  лв. финансирани от СБС 

 2. Изграждане на отоплителна инсталация на ОУ»Христо Ботев» с. Исперихово» 

- 124 014 лв. 

 3.Проучвателни и проектански работи /ППР/ по  «Преустройство на 

топлоснабдителна система и отоплителна инсталация с внедряване на ВЕИ на 

ОУ»Хр.Ботев» с.Исперихово» - 4 800 лв. финансирани от СБС. 

 

Функция 06 - „Жил.строителство, БКС и опазване на околната среда” 

Дейност 619- Др.дейн. жил.строителство, БКС 

Било: 

 1. Н.С.Н. за обект «Енергоспестяващи мерки за финансиране на проект 

«Енергоефективна реконструкция на ДДЛРГ «В.Петлешков»-Брацигово; Младежки 

дом-Брацигово и Общинска администрация-Брацигово» - 5 000 лв. финанирани от 

целева субсидия  

Става: 

Функция 01 - „Общи държавни служби” 

 Дейност 122-Общинска администрация 

 

1. Н.С.Н. за обект «Енергоспестяващи мерки за финансиране на проект 

«Енергоефективна реконструкция на  Общинска администрация-Брацигово» - 737 лв. 

финанирани от целева субсидия  

 

Функция 05 - „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” 

Дейност 546 – Домове за деца 

1. Н.С.Н. за обект «Енергоспестяващи мерки за финансиране на проект 

«Енергоефективна реконструкция на ДДЛРГ «В.Петлешков»-Брацигово; - 1273 лв. 

финанирани от целева субсидия  

 

Функция 08 - „Икономически дейности и услуги” 

Дейност 898 – Други дейности по икономиката 

1. Н.С.Н. за обект «Енергоспестяващи мерки за финансиране на проект 

«Енергоефективна реконструкция на Младежки дом - Брацигово  - 2190 лв. финанирани 

от целева субсидия  

 

Функция 06 - „Жил.строителство, БКС и опазване на околната среда” 

Дейност 603- Водоснабдяване и канализация 

Било:  

1. Изграждане на ПСОВ за обект:”Канализация с.Козарско, община Брацигово” 

– 4 000 498 лв. – финансирани от ИБСФ. 

 2. Строителен надзор за обект:Канализация с. Козарско, община Брацигово и 

рехабилитация на общински пътища Брацигово-Капитан Димитриево и Исперихово-

Козарско-Жребичко” – 88 150 лв.- финансирани от ИБСФ. 

 3. Изготвяне на работен проект за обект: „Канализация с.Козарско, община 

Брацигово” – 19 500 лв. – финансирани от ИБСФ. 

 

Дейност 606- Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа 

Било:  



 1. Рехабилитация на общински пътища – Брацигово-Капитан Димитриево от 

км4+350 до км. 7+500 и Исперихово-Козарско-Жребичко от км.0+000 до км. 4+000 – 

1 330 570 лв. – финансирани от ИБСФ. 

 

Функция 06 - „Жил.строителство, БКС и опазване на околната среда” 

Дейност 603- Водоснабдяване и канализация 

Става:  

1. Изграждане на Канализация с.Козарско, община Брацигово” – 4 800 598 лв. – 

финансирани от ИБСФ. 

 2. Строителен надзор за обект:Канализация с. Козарско, община Брацигово и 

рехабилитация на общински пътища Брацигово-Капитан Димитриево и Исперихово-

Козарско-Жребичко” – 105 780 лв.- финансирани от ИБСФ. 

 3. Изготвяне на работен проект за обект: „Канализация с.Козарско, община 

Брацигово” – 23 400 лв. – финансирани от ИБСФ. 

 

Дейност 606- Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа 

Става: 

 1. Рехабилитация на общински пътища – Брацигово-Капитан Димитриево от 

км4+350 до км. 7+500 и Исперихово-Козарско-Жребичко от км.0+000 до км. 4+000 – 

1 596 684 лв. – финансирани от ИБСФ. 

 

Функция 01 - „Общи държавни служби” 

Дейност 122-Общинска администрация 

Било: 

 1. Енергоефективна реконструкция на Общинска администрация гр. Брацигово – 

121 316 лв. – Финансирани от Заем 

Става: 

1. Енергоефективна реконструкция на Общинска администрация гр. Брацигово – 

73 608 лв. – Финансирани от Заем 

 

Функция 05 - „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” 

Дейност 546 – Домове за деца 

Било: 

1. Енергоефективна реконструкция на ДДЛРГ”Васил Петлешков” гр. Брацигово 

– 187 471 лв. – Финансирани от Заем 

Става: 

1. Енергоефективна реконструкция на ДДЛРГ”Васил Петлешков” гр. Брацигово 

– 127 307 лв. – Финансирани от Заем 

 

Функция 08 – «Икономически дейности и услуги» 

Дейност 898 – Други дейности по икономиката  

Било: 

1. Енергоефективна реконструкция на Младежки дом гр. Брацигово – 126 724 лв. 

– Финансирани от Заем 

Става: 

1. Енергоефективна реконструкция на Младежки дом гр. Брацигово – 219 033 лв. 

– Финансирани от Заем 

 

Функция 08 – «Икономически дейности и услуги» 

Дейност 898 – Други дейности по икономиката  



Било: 

 1. Изготвяне на технически инвестиционен проект за реконструкция на 

съществуваща общинска сграда – Младежки дом гр. Брацигово – 15 600 лв. 

финансирани от собствени бюджетни средства. 

Става: 

1. Изготвяне на технически инвестиционен проект за реконструкция на 

съществуваща общинска сграда – Младежки дом гр. Брацигово – 10 400 лв. 

финансирани от собствени бюджетни средства и от целева субсидия -5 200 лв. 

 

II.Отпадат следните обекти включени в строителната програма на община 

Брацигово: 

 

Функция 06 - „Жил.строителство, БКС и опазване на околната среда”                                                             

Дейност 606- Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа 

1. Консултации за управление на проект»Община Брацигово- привликателно 

място за живот и бизнес, чрез подобряване на инжинерна инфраструктура /канализ. 

С.Козарско и общински пътища Брацигово-Капитан Димитриево от кч.4+350 до 

км.7+500 и Исперихово-Козарско-Жребичко от км.0+000 до км. 4+000 – 40 000 лв. – 

финансирани от ИБСФ. 

 

Дейност 619- Др.дейн. жил.строителство, БКС 

 1. Дялово участие на общината в проекти – 5000 лв. финансирани от целева 

субсидия. 

 2. Финансово-икономическо проучване и консултиране за обект:»Изграждане и 

реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади и обществени зелени площи в 

гр.Брацигово, общ.Брацигово» - 16 080 лв. - финансирани от СБС . 

 3. Изготвяне на проект за изграждане и реконструкция на тротоари, площади и 

зелени площи – 15 540 лв.- финансирани от СБС. 

 4. Изготвяне на проект за геодезично заснемане за  изграждане и реконструкция 

на тротоари, площади и зелени площи – 2 000 лв.- финансирани от СБС. 

 

Функция 07 – «Почивно дело, култура , религиозни дейности». 

Дейност 759 – Други дейности по културата 

 1. Изготвяне на художественно пространственно оформление на музейна 

експозиция «Брациговските майстори строители и проектиране/ситуиране на макети на 

сгради, строении от Брациговските майстори строители за обект: Интегрирана 

туристическа атракция «Брациговска архитектурна школа – традиция с продължение» - 

5 868 лв. – финансирани от целева субсидия.  

                                      

 III. Добавя следните обекти в строителната програма на община Брацигово: 

Функция 05 - „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” 

Дейност 535 – Преходни жилища 

 1. Строителен надзор на обект «Основен ремонт и реконструкция на 

съществуващите сгради в ДДЛРГ»Ана Гиздова» гр. Брацигово – 2500 лв. финансирани 

от целева субсидия. 

Дейност 546 – Домове за деца 

1. Холова гарнитура 1 бр. – 695 лв. от дарения 

2. Мулт. проектор 1 бр. – 649 лв. от дарения 

3. Лаптоп 1 бр. – 469 лв. от дарения 

Дейност 548 – Дневни центрове за възрастни хора с увреждания 



1. Изграждане на отоплителна инсталация в Дневен център за възрастни хора с 

увреждания” гр. Брацигово – 5 508 лв., от тях 1 008 лв. от целева субсидия и 4500 лв. 

от дарения. 

Функция 06 - „Жил.строителство, БКС и опазване на околната среда” 

Дейност 619- Др.дейн. жил.строителство, БКС 

 Съгласно сключен Договор №13/322/00697 от 08.07.2011г. за отпускане на 

финансова помощ по мярка 322”Обновяване и развитие на населените места” от 

програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони се добавя следният 

обект: 

1. Изграждане и реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади и 

обществени зелени площи, гр. Брацигово, община Брацигово, обл.Пазарджик  – 1 796 

778 лв./2 156 134 лв. с ДДС/ от тях: 

1.1. Изграждане и реконструкция на улична мрежа и тротоари в град Брацигово 

– 1 053 232 лв. /1 263878 лв. с ДДС/ 

1.2. Реконструкция на обществени зелени площи в град Брацигово – 131 740,00 

лв. /158 088 лв.с ДДС/ 

1.3. Реконструкция на площад в град Брацигово – 560 174,00 лв./672 209 лв. с 

ДДС/ 

1.4. Геодезическо заснемане – 2 500 лв. /3000лв. с ДДС/ 

1.5. Строителен надзор на обекта – 34 182,00 лв. /41 018лв. с ДДС/ 

1.6. Изготвяне на технически проект – 14 950 лв. /17 940 лв.с ДДС/ 

Неразделна част от решението е  поименен списък на обектите за капиталово 

строителство и основен ремонт – Приложение 1. 

Гласували № 

по 

ред 

 

Съветници 

име, фамилия 

 

Присъства

ли 
„За”   „Против” „Въздържали 

се „ 

1 Анета Георгиева Рашайкова           * *   

2 Борис Пеев Малинов                    * *   

3 Веселин Атанасов Христев          * *   

4 Георги Василев Кабов * *   

5 арх. Денка Станкова Николова    * *   

6 Дима Ангелова Пашкулева         * *   

7 Димо Василев Милковски               * *   

8 Илия Георгиев Калинов    * *   

9 инж.Мария Григорова Батаклиева * *   

10 д-р Милана Истилиянова 

Тодовичина 

* *   

11 д-р Милка Иванова Кънчева * *   

12 арх. Младен Димитров Китов * *   

13 Надежда Борисова Казакова * *   

14 Рангел Тодоров Тасков * *   

15 Румяна Миткова Иванова * *   

16 Стефка Петрова Казакова * *   

17 Стоян Димитров Вълков * *   

 ОБЩО : 17 17   

 
                     Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Илия Калинов/ 


