
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№243 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 28.12.2016 г. с  Протокол № 17 

 

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

основен ремонт за 2016 год. на Община Брацигово. 

 

Общински съвет гр. Брацигово, на основание  чл.21, ал.1, т.6 от 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 02 – Отбрана и сигурност 

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

 Било: Укрепване на срутище в с. Розово, общ. Брацигово на стойност 11 400 лв., от 

които 2 280 лв.финансирани със СБС и 9 120 лв. финансирани с ЦС. 

Става: Укрепване на срутище в с. Розово, общ. Брацигово на стойност 2280 

лв.финансирани със СБС.  

 

Било: Укрепване на свлачище на път PAZ 2045 /III-375/ с.Исперихово-Козарско-

Жребичко, общ. Брацигово на стойност 11 400 лв., от които 2 280 лв.финансирани със 

СБС и 9 120 лв. финансирани с ЦС. 

Става: Укрепване на свлачище на път PAZ 2045 /III-375/ с.Исперихово-Козарско-

Жребичко, общ. Брацигово на стойност 2 280 лв.финансирани със СБС. 

 

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

Дейност 603-Водоснабдяване и канализация 

Било: Рехабилитация на водопроводна мрежа в гр Брацигово на стойност 150 000 

лв., от които 140 126 лв.финансирани със СБС и 9 874 лв. финансирани с ЦС. 

Става: Рехабилитация на водопроводна мрежа в гр Брацигово на стойност 149 420 

лв., от които 139 546 лв.финансирани със СБС и 9 874 лв. финансирани с ЦС. 

 

Било:  Ремонт на улица «22-ра» с. Розово на стойност 2 000 лв., финансирани с ЦС. 

            Ремонт на улица «12-та» с. Розово на стойност 2 000 лв.,  финансирани с ЦС. 

            Ремонт на улица « 5-та» с. Розово на стойност 2 000 лв., финансирани с ЦС. 

Става: Ремонт на улица «5-та» с. Розово на стойност 6 000 лв., финансирани с ЦС. 

 

Дейност 606 - Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа 

Било:  Ремонт на улица "28-ма" с. Исперихово на стойност 2 800 лв. финанс. с ЦС. 

             Ремонт на улица "26-та" с. Исперихово на стойност 2 200 лв. финанс. с ЦС. 

             Ремонт на улица "37-ма" с. Исперихово на стойност 2 500 лв. финанс. с ЦС. 

Става: Ремонт на улица "28-ма" с. Исперихово на стойност 2 796 лв. финанс. с ЦС. 

             Ремонт на улица "26-та" с. Исперихово на стойност 2 207 лв. финанс. с ЦС. 



             Ремонт на улица "37-ма" с. Исперихово на стойност 2 497 лв. финанс. с ЦС. 

Дейност 619 – Други дейности по жил.строителство БКС и регионално развитие 

Било: Закупуване на земя за разширение на гробищен парк в гр. Брацигово на 

стойност 5 000 лв., финансирани със СБС. 

Става: Закупуване на земя за нуждите на инфраструктура – улица в  гр. Брацигово 
на стойност 5 580 лв., финансирани със СБС. 

 

Във функция 07 – „Почивно дело, култура, религиозни дейности” 

Дейност 740– Музей 

 

Било: Ремонт на покрив на ГИМ в гр. Брацигово, намиращ се в УПИ VII-ГИМ, кв. 

54 по РП на гр. Брацигово на стойност 42 000 лв.,  финансирани с ЦС. 
Става: Ремонт на покрив на ГИМ в гр. Брацигово, намиращ се в УПИ VII-ГИМ, кв. 

54 по РП на гр. Брацигово на стойност 37 710 лв.,  финансирани с ЦС. 

 

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

Дейност 534– Наблюдавано жилище 

Добавя към обект: Изграждане на Наблюдавано жилище – „Резидентен тип 

социална услуга“ авторски надзор в размер на 700 лв.и строителен надзор в размер на 

1 800 лв. финансирани с ЦС. 

 

      II.Добавя нови обекти финансирани ЦС, Средства от дарения и Целеви 

трасфери , както следва: 

 

Във функция 02 – Отбрана и сигурност 

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

Добавя обект: Укрепване и изграждане на ПС по коритото на р. Умишка от им. № 9577 

до имот № 06207.5.287 и от им. № 06207.5.308 до имот № 06207.5.276 на стойност  

240 000 лв. финансирани с целеви трансфери. 

 

Във функция 01–  Общи държавни служби 

Дейност 122-Общинска администрация 

Добавя обект: Права за ползване на програмен продукт Panda Security for 

Lusinese+Ekihande – 70 бр. на стойност 1 638 лв. от изравнителна субсидия. 

 

Във функция 03 – „Образование” 

Дейност 311– ЦДГ, ОДЗ 

Добавя следните обекти:  

1.Комбинирано детско съоръжение за игра на ДГ «Слънце» с. Исперихово на 

стойност 2 000 лв.финансирани с целеви трансфери от ПУДООС. 

2.Беседка 1бр. за ДГ «Слънце» с. Исперихово на стойност 900 лв.финансирани с 

целеви трансфери от ПУДООС. 

3.Пясъчник 1бр. за ДГ «Слънце» с. Исперихово на стойност 870 лв.финансирани 

с целеви трансфери от ПУДООС. 

 

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

Дейност 526– Център за обществена подкрепа 

Добавя следните обекти:  

1.Система за видионаблюдение на стойност 3 330 лв. финансирани със средства 

от дарение. 



2.Люлка «Дъга» 1бр. на стойност 1 788 лв. финансирани със средства от дарение. 

3.Двойна люлка 1 бр. на стойност 732 лв. финансирани със средства от дарение. 

4.Въртележка 1бр. на стойност 862 лв. финансирани със средства от дарение. 

5.Фитнес уреди 4 бр. на стойност 4 560 лв.финансирани със средства от дарение. 

6.Пързалка - единична  на стойност 726 лв.финансирани със средства от дарение. 

7.Каучукова настилка на стойност 3 110 лв. финансирани със средства от 

дарение. 

Дейност 534– Наблюдавано жилище 

Добавя обект: Кухненско оборудване  на Наблюдавано жилище на стойност 3 752 лв., 

финансирани със собствени средства. 

Дейност 535– Преходни жилища 

Добавя обект: Система за видионаблюдение на стойност 1 415 лв. финансирани със 

средства от дарение. 

Дейност 606 - Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа 

Добавя обект: Ремонт на ул.»Иван Хрисчев»гр. Брацигово на стойност 25 030 лв. 

финансирани с ЦС. 

 

     III. Отпада следния обект финансиран с Целева субсидия: 

  Ремонт на улица "15-та" с. Жребичко на стойност 5 000 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. 

 

 

№ 

по 

ред 

 
Съветници 

име, фамилия 

 

 
 

 

 

 

Присъствали 

Гласували: 

 

 

„За” 

  

 

„Против” 

 

 

„Въздържа 

ли се„                                                                                                
Гласували: 

1. Анета Георгиева Рашайкова           Да *   
2. Васил Михайлов Гюлеметов Не -   
3. Веселина Любенова Дамова Да *   
4. Георги Василев Кабов Да *   
5. Георги Иванов Трендафилов Да *   
6. Георги Николаев Апостолов Да *   
7. Дима Ангелова Пашкулева         Да  *   
8. Йордан Райчев Михайлов 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: 12 12 0 0 

                                                     

 

                                                              Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Надежда Казакова/ 


