ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО
Р Е Ш Е Н И Е
№551
взето на заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 29.10.2018 г. с Протокол № 37
ОТНОСНО: Промяна на поименния списък на обектите за капиталово строителство и
основен ремонт за 2018 г. на Община Брацигово.
Общинският съвет в гр. Брацигово, на основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от
ЗМСМА, чл. 124, ал.З от Закона за публичните финанси и след станалите разисквания
РЕШИ:
I.Изменя плана за финансиране на капиталови разходи, финансирани с Целева
субсидия и Собствени бюджетни средства, както следва:
Във функция 01 - Общи държавни служби
Дейност 122 - Общинска администрация
Отпада обект: Закупуване на UPS за сървър - 2 бр. на стойност 1 620 лв., финансирани
с ЦС.
Добавя нови обекти:
1.ПП „Кадастър и регулация“ на стойност 1 980 лв., финансиран с ЦС.
2.Видео камери за външен монтаж на стойност 1 578 лв., финансирани с ЦС.
3.Закупуване на климатик - 1 бр. на стойност 770 лв., финансиран със СБС.
4.Закупуване на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 06207.502.335.1.4 с
площ 53,40 м2, с адрес на имота гр. Брацигово, ул. „Ат.Кабов“ №6А, ет.1 . на стойност
23 500 лв., финансиран със СБС.
5.Закупуване на ламаринен гараж - 1 бр. на стойност 1 300 лв., финансиран със СБС.
Във функция 03 - „Образование”
Дейност 322- Неспециализирани училища
Добавя обект: „Ремонт на покрив на спортна зала „Олимп“ в гр. Брацигово на
стойност 16 257 лв., финансиран със СБС.
Във функция 06 - Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда
Дейност 603-Водоснабдяване и канализация
Отпадат следните обекти:
1. „Рехабилитация и ремонт на водопроводна мрежа в гр. Брацигово“ на стойност 78
840 лв., финансиран със СБС.
2.„Реконструкция и подмяна на довеждащ водопровод с подземни води до летовище
„Васил Петлешков“ - допълнително водоснабдяване от извори „Такев връх“ и „Пейкови
мандри“ - Община Брацигово“ на стойност 70 996 лв., от които 14 296 лв. финансиран с
ЦС и 56 700 лв. със СБС.
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Добавя обект: „Ремонт и реконструкция на водоем 150 мЗ в летовище „Васил
Петлешков“ /Атолука/, общ. Брацигово - допълнително водоснабдяване от извори
„Такев връх“ и „Пейкови мандри“ на стойност 59 360 лв., от които 14 509 лв.
финансиран с ЦС и 44 854 лв. със СБС.
Дейност 604 - Осветление на улици и площади
Добавя обект: „Основен ремонт на улично осветление в гр. Брацигово на стойност 35
934 лв., финансиран със СБС.
Дейност 606- Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа
Отпадат следните обекти:
1 .Основен ремонт на ул. „2-ра“ с. Розово на стойност 5 000 лв., финансиран с ЦС.
2.Основен ремонт по улици в гр. Брацигово - ул. „Слави Дишлянов“, ул. „Георги
Раковски“, ул. „Атолука“, ул. „Ангел Попов“, ул. „Васил Левски“ на стойност 50 000
лв., финансиран с ЦС.
Добавя нов обект: „Основен ремонт по улици в гр. Брацигово – ул. „Поп Сокол“, ул.
„Батак“, ул. „Околовръстен“ на стойност 48 422 лв., финансиран с ЦС.
Дейност 619 -Ду. дейности жил.строителство, БКС
Добавя нов обект: Изграждане на подпорна стена на ул. „2-ра“ №24 с. Розово на
стойност 5 000 лв., финансиран с ЦС.
Променя стойността на обект: „Изграждане на подпорна степа на ул. „Петър Фикин“
гр. Брацигово, както следва:
Било: Изграждане на подпорна стена на ул. „Петър Фикин“ гр. Брацигово на стойност
6 000 лв., финансиран с ЦС.
Става: Изграждане на подпорна стена на ул. „Петър Фикин“ гр. Брацигово на стойност
19 698 лв., от които 6 000 лв.финансиран с ЦС и 13 698 лв. със СБС.
Дейност 623 - Чистота
Добавя нови обекти:
1.Закупуване на моторна косачка на стойност 1215 лв„ финансиран със СБС.
2.Закупуване на предни гуми за „Зетор“ - 2 бр. за с. Равногор на стойност 1 340 лв.,
финансиран със СБС.
Функция 07 - Почивно дело, култура и религиозни дейности
Дейност 740 - ГИМ
Променя стойността на обект: Основен ремонт, вертикална планировка и каменна
зидария на „Петлешкова къща“ гр. Брацигово, както следва:
Било: Основен ремонт, вертикална планировка и каменна зидария на „Петлешкова
къща“ гр. Брацигово на стойност 10 000 лв., финансиран с ЦС.
Става: Основен ремонт, вертикална планировка и каменна зидария на „Петлешкова
къща“ гр. Брацигово на стойност 9 427 лв., финансиран с ЦС.
П.Добавя нови обекти финансирани със средства от Обща субсидия и Целеви
трансфери , както следва:
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Във функция 02 - Отбрана и сигурност
Дейност 239 —Други дейности по вътрешната сигурност
Добавя обект: Закупуване на преносим компютър - 1 бр. на стойност 795 лв.,
финансиран със средства от Обща субсидия.
Дейност 284-Ликвидиране на последствията от стих. бедствия и аварии.
Добавя обект: „Изграждане на геозащитни съоръжения и водосток по ул. „Братя
Попови“ за отвеждане на поройните води в р. „Умишка“, гр. Брацигово, обл.
Пазарджик" на стойност 303 094 лв. финансиран с целеви трансфери.
Във функция 03 - „Образование”
Дейност 311-Детски градини
Добавя обект: Закупуване на готварска печка на ДГ „Слънце“ с. Исперихово на
стойност 5 520 лв., финансирани със средства от Обща субсидия.
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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Общински съветници:

Присъствали

Анета Георгиева Рашайкова
инж.Веселина Любенова Дамова
Георги Василев Кабов
инж.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
Общо: 13

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

„За”

„Против”

„Въздържали
се„

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
13

Председател на ОбС Брацигово:
/Надежда Казакова/
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