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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№507 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 29.07.2022 г. с  Протокол № 38 
 

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

основен ремонт за 2022 г. на Община Брацигово. 

 

 

Общинският съвет – Брацигово , след като обсъди предложението на Кмета на 

община Брацигово – Надежда Борисова Казакова, на основание чл.21 ал.1 ,т.6 от 

ЗМСМА  и  чл.124, ал.3 от Закона за публичните финанси и след станалите разисквания   

 
Р Е Ш И: 

 

 

     I. Добавя нови обекти финансирани със средства от Обща субсидия /§3111/, 

както следва: 

Във функция 05 – Социално осигуряване, подпомагане и грижи 

Дейност 526 – Център за обществена подкрепа 

1.Компютърна конфигурация 3 бр. на стойност 3 018 лв.  

Дейност 528 – Център за работа с деца на улицата 

1.Компютърна конфигурация 2 бр. на стойност 2 064 лв.  

Дейност 530 – Център за настаняване от семеен тип 

1.Компютърна конфигурация 4 бр. на стойност 3 972 лв.  

Дейност 534 – Наблюдавано жилище 

1.Компютърна конфигурация 1 бр. на стойност 954 лв.  

Дейност 535 – Преходно жилище 

1.Компютърна конфигурация 1 бр. на стойност 954 лв.  

Дейност 551 – Дневен център за лица с увреждане 

1.Компютърна конфигурация 2 бр. на стойност 1 908 лв.  
 

     II. Добавя нови обекти финансирани със  Собствени бюджетни средства /§40/, 

както следва: 

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

Дейност 622- Озеленяване 

1. Моторна коса за гр. Брацигово на стойност  2 004 лв. 

Във функция 07 – Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело 

Дейност 714 – Спортни бази за спорт за всички 

1. Тракторна косачка за с. Бяга на стойност 7 600 лв. 

 

 Във връзка с изменение на Плана за финансиране на капиталовите разходи, 

следва да бъдат извършени  корекции по параграфи в бюджета на съответната 

дейност, както следва: 

I. Променя разходната част на сборния бюджет на Община Брацигово за 2022 г. 

в частта „държавни дейности”, както следва: 
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Дейност 526 – Център за обществена подкрепа 

 § 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер” – се увеличава с  3 018 лв. 

 §10-98„Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи”- 

се намалява с 3 018 лв. 

Дейност 528 – Център за работа с деца на улицата 

§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер” – се увеличава с  2 064 лв. 

 §10-98„Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи”- 

се намалява с 2 064 лв. 
 

Дейност 530 – Център за настаняване от семеен тип 

§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер” – се увеличава с  3 972 лв. 

 §10-98„Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи”- 

се намалява с 3 972 лв. 

Дейност 534 – Наблюдавано жилище 

§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер” – се увеличава с  954 лв. 

 §10-98„Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи”- 

се намалява с 954 лв. 

Дейност 535 – Преходно жилище 

§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер” – се увеличава с  954 лв. 

 §10-98„Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи”- 

се намалява с 954 лв. 

Дейност 551 – Дневен център за лица с увреждане 

§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер” – се увеличава с  1 908 лв. 

 §10-98„Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи”- 

се намалява с 1 908 лв. 

 

II. Увеличава приходната част на сборния бюджет на Община Брацигово за 2022 г. 

в частта „местни приходи”, както следва: 

§ 40-40 „Постъпления от продажба на земя” с 9 604 лв.  

 

III.Променя разходната част на сборния бюджет на Община Брацигово за 2022 г. в 

частта „местни дейности”, както следва: 

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

Дейност 622- Озеленяване 

          § 52-05 „Придобиване на стопански инвентар” – се увеличава с  2 004 лв. 

Във функция 07 – Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело 

Дейност 714 – Спортни бази за спорт за всички 

          § 52-05 „Придобиване на стопански инвентар” – се увеличава с  7 600 лв. 

 

Настоящото решение може да бъде оспорвано пред Административен съд – 

Пазарджик чрез Общински съвет – Брацигово в  едномесечен срок от съобщаването му. 

 

№ 

по 

ред 

 

 

Общински съветници: 

                                                                                               

 

 

Присъствали 

Гласували: 

 

„За” 

  

„Против” 

 

„Въздържали 

се„ 

1. инж.Веселина Любенова Дамова Да *   
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2. Галина Василева Василева 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 Не    

8. д-р Милка Иванова Кънчева Да  *   

9. арх. Младен Димитров Китов Да  *    

10. Петър Георгиев Маринов Не     

11. Петър Йорданов Павлов Да *   

12. Светослав Стоянов Рашайков Да *   

13. Стоян Димитров Вълков Да *   

                                     Общо: 11 11   

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                               /инж.Веселина Дамова/ 

 

 


