
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 189 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 26.07.2012г. с  Протокол №13 

 

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

капиталово строителство и основен ремонт за 2012 год. на Община Брацигово 

 

Общински съвет – Брацигово на основание  чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 12, ал.3 от 

ЗДБРБ за 2012 год. , чл. 18 от ЗОБ без да изменя общия размер на сборния бюджет на 

Община Брацигово  

Р Е Ш И : 

 

 Извършва вътрешни компенсирани промени между обектите, 

финансирани от целевата субсидия за капиталови разходи за 2012 г. и собствени 

бюджетни средства както следва: 

 

I. Изменя плана за финансиране на капиталови разходи, както следва: 

Функция 06 – Жилищно строителство,БКС и опазване на околната среда 

Било: 

1. Закупуване на тръби Ф-160, Ф-250 за ул. «Атанас Кабов», ул. «Освободители» и 

ул. «9-ти Септември» гр. Брацигово – 35 167 лв. – източник на финансиране от 

целева субсидия. 

Става:  

1. Ремонт и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа на ул. «Атанас 

Кабов», бул. «Освободители» и ул. «9-ти Септември» гр. Брацигово – 35 167 лв. 

– източник на финансиране от целева субсидия. 

 

II. Отпада следният обект от плана за капиталови разходи: 

 

Функция 06 – Жилищно строителство,БКС и опазване на околната среда 

1. Изготвяне на технически проект за обект:»Реконструкция на водопроводна 

мрежа в селата Равногор и Розово, община Брацигово» - 37260 лв. – източник на 

финансиране от СБС. 

 

III. Добавя следните обекти финансирани от Собствени бюджетни средства, 

както следва: 

 

Функция 01 – Общи държавни служби 

1. Права за ползване на програмен продукт Panda Security for Businese + Ekchande – 

70 бр. – 1 638 лв.  

2. Закупуване на лек автомобил на с. Равногор – 3 910 лв.. 

 

Функция 03 – Образование. 



1. Изготвяне на технически инвестиционен проект за обект: «Ремонт, 

реконструкция и саниране на спортна зала «Олимп» при ПГСА гр. Брацигово; 

УПИ IV  - Строителен техникум в кв. 36 по РП на гр. Брацигово бул. – 4 461 лв. 

/аванс по Договор №Д 7-2/13.02.2012 г. на стойност 17 844 лв./ 

2. Н.С.Н за обект:»Изграждане на ТСС и ОИ за внедряване на ВЕИ на ОУ «Христо 

Ботев» с. Исперихово» – 1 500 лв.  

 

Функция 06 – Жилищно строителство,БКС и опазване на околната среда 

1. Изготвяне на технически инвестиционен В и К проект за обект: «Ремонт и 

реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа по ул.»Атанас Кабов», ул. 

«9-ти Септември» и бул. «Освободители» - 500 лв.  

2. Изготвяне на проект за ПУП – Парцеларен план на трасе на канализация по 

плана на с. Козарско; Община Брацигово – 470 лв.  

3. Основен ремонт на парк в с. Исперихово  – 2 000 лв.  

4. Основен ремонт на улици в с. Исперихово – 5 020 лв.  

5. Основен ремонт на тротоари в с. Исперихово – 10 000 лв.  

6. Основен ремонт на тротоари в с. Бяга –  2 261 лв. 

7. Закупуване на бетонобъркачка на с. Бяга – 2 600 лв. 

8. Закупуване на моторна метла на с. Бяга – 500 лв. 

 

Функция 07 – Почивно дело, култура, религиозни дейности. 

1. Проучване  и пълно архитектурно  заснемане на недвижими паметници на 

културата в гр. Брацигово – 2 400 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.  

 
Гласували № по 

ред 

 

Съветници 

име, фамилия 

 

Присъствали 
„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 : 16 15  1 

 

                                            Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                         /Илия Калинов/ 


