ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО
Р Е Ш Е Н И Е
№409
взето на заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 20.12.2017 г. с Протокол № 27

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 и ал.2 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, преходен остатък от ЦС и Собствени бюджетни средства, както
следва:
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 168 300
лв., от които 126 434 лв.финансирани със ЦС, 9 874 лв. финансирани със средства от
преходен остатък на ЦС и 31 992 лв. финансирани със СБС.
Става: Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в гр. Брацигово ул. „Георги Златков“, бул. „Трети Март“, ул. „Грамадите“, ул. „Крум Партъчев“, ул.
„Пейчо Карналов“, ул. „Иван Хрисчев“, ул. „Никола Боянов“ и ул. „Братя Гачева“ на
стойност 310 696 лв., от които 126 434 лв.финансирани със ЦС, 9 874 лв. финансирани
със средства от преходен остатък на ЦС и 174 388 лв. финансирани със СБС.
II. Отпадат следните обекти финансирани със СБС:
Във функция 06 – Жилищно строителство,БКС и опазване на околната среда
Дейност 603-Водоснабдяване и канализация
1.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.
Дейност 619 – Други дейности по жил.строителство БКС и регионално развитие
1.Закупуване на земя за разширение на Гробищен парк в гр. Брацигово на стойност
5 580 лв.
III.Добавя нови обекти финансирани със Целеви трасфери и СБС, както
следва:
Във функция 03 – „Образование”
Дейност 311– „Детски градини“
Добавя следните обекти:
1.Беседка 1 бр. за ДГ „Пъстро хвърчило“ с. Бяга на стойност 1286
лв.финансирани с целеви трансфери от ПУДООС.
2.Детска беседка с пейки 1 бр. за ДГ „Пъстро хвърчило“ с. Бяга на стойност
1 108 лв.финансирани с целеви трансфери от ПУДООС.
3.Детска пързалка 1бр. за ДГ „Пъстро хвърчило“ с. Бяга на стойност 977
лв.финансирани с целеви трансфери от ПУДООС.

Във функция 06 – Жилищно строителство,БКС и опазване на околната среда
Дейност 619 – Други дейности по жил.строителство БКС и регионално развитие
Добавя следните обекти:
1.Беседка 1 бр. за създаване на детски кът в гр. Брацигово на стойност 2 000
лв.финансирани с целеви трансфери от ПУДООС.
2.Комбинирано оборудване на детски съоръжения-люлка, клатушка и пързалка
на стойност 2 250 лв.финансирани с целеви трансфери от ПУДООС.
Във функция 05 – Социално осигуряване, подпомагане и грижи
Дейност 524 – Домашен социален патронаж
Добавя обект „Осигуряване на кухненско оборудване и обзавеждане за нуждите на
ДСП гр. Брацигово“ - Съфинансиране по проект на стойност 2 685 лв.
Във връзка с изменението и допълнението на Плана за финансиране на
капиталовите разходи, следва да бъдат извършени корекции по параграфи в
бюджета на съответните дейности, както следва:
1. Увеличава приходната част на сборния бюджет на Община Брацигово за 2017 г.
в частта „местни приходи”, както следва:
§ 40-22 „Постъпления от продажби на сгради” с 124 216 лв.
§ 40-23 „Постъпления от продажба на др. оборудване“ с 1920 лв.
2. Променя разходната част на сборния бюджет на Община Брацигово за 2017 г.,
както следва:
2.1. В „местни дейности”:
Дейност 524-Домашен социален патронаж
§ 52-05 „Придобиване на стопански инвентар“ – се увеличава с 2 685 лв.
Дейност 603-Водоснабдяване и канализация
§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА”- се увеличава с 129 031 лв.
Дейност 619 – Други дейности по жил.строителство БКС и регионално развитие
§ 54-00 „Придобиване на земя“ се намалява с 5 580 лв.
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Общински съветници:

Присъствали

Анета Георгиева Рашайкова
Веселина Любенова Дамова
Георги Василев Кабов
Георги Иванов Трендафилов
Георги Николаев Апостолов
Дима Ангелова Пашкулева
Йордан Райчев Михайлов
инж.Мария Григорова Батаклиева
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/

