ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО
Р Е Ш Е Н И Е
№341
взето на заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 28.07.2017 г. с Протокол № 23

ОТНОСНО: Промяна на поименния списък на обектите за капиталово строителство
и основен ремонт за 2017 г. 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
РЕШИ:
I. Изменя плана за финансиране на капиталовите разходи, финансирани с
Целева субсидия, както следва:
Функция 04 – Здравеопазване
Дейност 469 – Др. дейности по здравеопазването
Отпада обект: Ремонт на покрив на сграда – здравен дом с. Козарско на стойност
3000 лв. финансиран с ЦС.
Във функция 06 – Жилищно строителство,БКС и опазване на околната среда
Дейност 619 – Други дейности по жил.строителство БКС и регионално развитие
Добавя към Обект:» Ремонт на площадно пространство пред читалище «Съгласие –
1902» с. Козарско « 3 000 лв. от отпадналият горецитиран обект финансиран от ЦС.
II. Изменя плана за финансиране на капиталовите разходи, финансирани с
Собствени бюджетни средства, както следва:
Във функция 06 – Жилищно строителство,БКС и опазване на околната среда
Дейност 603 – Водоснабдяване и канализация
Било: Реконструкция и подмяна на довеждащ водопровод с подземни води до лет.
«Васил Петлешков», общ. Брацигово – допълнително водоснабдяване от извори «Такев
връх» и «Пейкови мандри» на стойност 34 000 лв., финансирани със СБС.
Става: Реконструкция и подмяна на довеждащ водопровод с подземни води до лет.
«Васил Петлешков», общ. Брацигово – допълнително водоснабдяване от извори «Такев
връх» и «Пейкови мандри» на стойност 13 365 лв., финансирани със СБС.
Добавя нов обект: Проектиране на обект:»Реконструкция и рехабилитация на
водопроводна мрежа в гр. Брацигово – ул. «Г.Златков», ул. «Трети март», ул.
Грамадите», ул.К.Партъчев», ул. П.Карналов», ул. «Ив.Хрисчев», ул.Н.Боянов» и ул.
Братя Гачеви» на стойност 720 лв., финансирани със СБС.
Дейност 619 – Други дейности по жил.строителство БКС и регионално развитие
Добавя нов обект: Основен ремонт на детска площадка в УПИ: XIV-Културен дом
в кв.14 по РП на гр. Брацигово на стойност 19 915 лв. финансирани със СБС.

III.Добавя нов обект финансиран със средства от целевата субсидия за ДД /
§31-11/ , както следва:
Във функция 05 – „Социално осигуряване,подпомагане и грижи”
Дейност 526– ДЦВХУ
Добавя обект: Закупуване на лек автомобил на стойност 22 000 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, както следва:
1. Променя разходната част на сборния бюджет на Община Брацигово за 2017 г. в
частта „държавни дейности”, както следва:
Дейност 548 „Дневни центрове за стари хора”
§ 10-98 „Др. некласифицирани в др. параграфи разходи” се намалява 22 000 лв.
§ 52-00 „Придобиване на ДМА” – се увеличава с 22 000 лв.
8. Променя разходната част на сборния бюджет на Община Брацигово за 2017 г. в
частта „местни дейности”, както следва:
Дейност 469 – „Др. дейности по здравеопазването”
§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА” се намалява с 3 000 лв.
Дейност 603 – „Водоснабдяване и канализация”
§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА” се намалява с 19 915 лв.
Дейност 619 „Др.дейности по жил.строителство, БКС и регионално развитие”
§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА” се увеличава с 22 915 лв.
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Анета Георгиева Рашайкова
Васил Михайлов Гюлеметов
Веселина Любенова Дамова
Георги Василев Кабов
Георги Иванов Трендафилов
Георги Николаев Апостолов
Дима Ангелова Пашкулева
Йордан Райчев Михайлов
арх. Младен Димитров Китов
Надежда Борисова Казакова
Петър Георгиев Маринов
Стоян Димитров Вълков
Търпена Ангелова Лабова
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Председател на ОбС Брацигово:
/Надежда Казакова/

