ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО
Р Е Ш Е Н И Е
№570
взето на заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 28.12.2018 г. с Протокол № 39
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
Било:
1. Видео камери за външен монтаж на стойност 1 578 лв., финансирани с ЦС.
Става:
2. Видео камери за външен монтаж на стойност I 579 лв., финансирани с ЦС.
Във функция 06 - Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда
Дейност 603-Водоснабдяване и канализация
Променя финансирането на обект: „ Ремонт и реконструкция на водоем 150 M3 в
летовище „Васил Петлешков“ /Атолука/, общ. Брацигово - допълнително
водоснабдяване от извори „Такев връх“ и „Пенкови мандри“ , както следва:
Било: „ Ремонт и реконструкция на водоем 150 M3 в летовище „Васил Петлешков“
/Атолука/, общ. Брацигово - допълнително водоснабдяване от извори „Такев връх“ и
„Пенкови мандри“ на стойност 59 360 лв., от които 14 509 лв. финансиран с ЦС и 44
851 лв. със СБС.
Става: „ Ремонт и реконструкция на водоем 150 M3 в летовище „Васил Петлешков“
/Атолука/, общ. Брацигово - допълнително водоснабдяване от извори „Такев връх“ и
„Пенкови мандри“ на стойност 59 360 лв., от които 17 808 лв. финансиран с ЦС и 41
552 лв. със СБС.
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Дейност 619 -Др. дейности жил.строителство, БКС
Променя финансирането на обект: „Изграждане на подпорна стена на ул. „Петър
Фикин“ гр. Брацигово, както следва:
Било: 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.
Става: Изграждане на подпорна стена на ул. „Петър Фикин“ гр. Брацигово на стойност
19 698 лв., от които 2 701 лв. финансиран с ЦС и 16 997 лв. със СБС.
II .Добавя нови обекти финансирани със средства от Целеви трансфери и
СБС, както следва:
Във функция 05 - Социално осигуряване, подпомагане и грижи
Дейност 524- ДСП
Добавя нов обект: Закупуване на ПП "Склад ПРО" и Архи ПРО" ма стойност 490
лв., финансирани СБС.
Във функция 06 - Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда
Дейност 619 -Др. дейности жил.строителство, БКС
Добавя нов обект:Закупуване на тенис на маса - 1 бр. за с. Исперихово, на стойност
700 лв., финансиран с ЦТ от ПУДООС.
Функция 07 - Почивно дело, култура и религиозни
дейности Дейност 740-ГИМ
Добавя нов обект: „Ремонт на покрив на „Пилинкова къща“, гр.Брацигово,
обл. Пазарджик" на стойност 9 527 лв., финансиран със СБС.
Дейност 759 -Други дейности култура
Добавя нов обект: Изграждане на паметник на опълченците Търпо Варадинов и Ангел
Щерев в с.Исперихово, на стойност 1900 лв., финансиран с ЦТ
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.Увеличава приходната част на сборния бюджет на Община Брацигово за 2018 г.
в частта „държавни дейности”, както следва:
§ 31-18 „Получени целеви трансфери4' с 1900 лв.
2.Увеличава разходната част на сборния бюджет на Община Брацигово за 2018 г.
в частта „държавни дейности”, както следва:
Дейност 759- Други дейности култура § 52-00
„Придобиване на ДМА“ се увеличава с 1 900 лв.
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3.Увеличава приходната част на сборния бюджет на Община Брацигово за 2018 г.
в частта „местни дейности”, както следва:
§ 40-40 „Постъпления от продажба на земя” с 10 017 лв.
§ 64-01 „Получени трансфери“ с 700 лв.
4.Увеличава разходната част на сборния бюджет на Община Брацигово за 2018 г.
в частта „местни дейности”, както следва:
Дейност 524- ДСП
§ 53-01 „Придобиване на Програмни продукти” - се увеличава с 490 лв.
Дейност 619-Ду. дейности жил.строителство, БКС
§52-00 „ Придобиване на ДМА“ се увеличава с 700 лв.
Дейност 740-ГИМ
§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА”- се увеличава с 9 527 лв.
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:

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Не
Не
Да
Да
Да
Да
Да
11

„За”

„Против”

„Въздържали
се„

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
11

Председател на ОбС Брацигово:
/Надежда Казакова/
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