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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№16 

 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 27.12.2019 г. с  Протокол № 4 

 

ОТНОСНО: Промяна общия размер на бюджета на Община Брацигово за 2019 година. 

 

Общинския съвет гр. Брацигово, след като разгледа и обсъди предложението на 

Кмета на Община Брацигово,становищата на постоянните комисии и на основание 

чл.21, ал.1 т.6 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и чл.124, ал.2 от Закона за 

публичните финанси 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Увеличава приходната част на сборния бюджет на Община Брацигово за 2019 

година в частта „местни  приходи” с  70 620 лв. както следва: 

§ 13-01  „Данък върху недвижимите имоти”  се увеличава с  6 000 лв. 

§ 13-03  „Данък върху превозните средства”  се увеличава с 15 000 лв. 

§ 13-04  „Данък при придобиване на имущество”  се увеличава с 13 620 лв. 

§ 24-04  „Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция”  се 

увеличава с 36 000 лв. 

 

2. Увеличава разходната част на сборния бюджет на Община Брацигово за 2019 

год. в частта „местни  разходи”  с  70 620 лв., както следва: 

 

Дейност 389 – „ Други дейности по образованието“ 

§ 10-15 „Материали“ се увеличава с 4 400 лв. 

§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ се увеличава с 4 300 лв. 

 

 Дейност 604 – „Осветление на улици и площади“  

§ 10-15 – „Материали“ се увеличава с 12 700 лв.  

 

Дейност 619 –„Други дейности по жилищно строителство, благоустрояване и 

регионално развитие“ 

§ 202 „Други възнаграждения и плащания на персонала по извън трудови 

правоотношения“ се увеличава с 1 500 лв.  

§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ се увеличава с 22 700 лв. 

 

Дейност 622 – „Озеленяване“  

§ 208 „Обезщетения на персонала с характер на възнаграждение“ се увеличава с 

1 400 лв.  

§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ се увеличава с 7 500 лв. 

 

Дейност 829 –„Други дейности по селско и горско стопанство“ 

§ 202 „Други възнаграждения и плащания на персонала по извън трудови 

правоотношения“ се увеличава с 11 800 лв.  
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§ 208  „Обезщетения на персонала с характер на възнаграждение“ се увеличава с 4 

320 лв.  

 

№ 

по 

ред 

 

 

Общински съветници: 

                                                                                               

 

 

Присъствали 

Гласували: 

 

„За” 

  

„Против” 

 

„Въздържали 

се„ 

1. инж.Веселина Любенова Дамова Да *   

2. Галина Василева Траянова Да *   

3. Иван Георгиев Пенчев Да *   

4. Йордан Райчев Михайлов Да *   

5. Йорданка Георгиева Атанасова Да *   

6. Костадинка Димитрова Найденова Да *   

7. Мария Стоянова Мадарова Да *   

8. д-р Милка Иванова Кънчева Да *   

9. арх. Младен Димитров Китов Да *   

10. Петър Георгиев Маринов Да *   

11. Петър Йорданов Павлов Да *   

12. Светослав Стоянов Рашайков Да *   

13. Стоян Димитров Вълков Да *   

                                     Общо: 13 13   

 

 

 

 

 

                                                                                    Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /инж.Веселина Дамова/ 


