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№

М-во, община

Предназначение на допълнителните разходи/трансфери за одобряване от средствата по чл. 1, ал.
2, раздел II, т. 5.1 на Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

Сума
(в лева)

Забележка

1

2

3

4

5

МИНИСТЕРСТВА
1

МС, Обл.У Добрич

Почистване на коритото на р.Батова в участъка и от кръстовище на главен път Е 87 1-9 до III-902
(Бензиностанция "Бултрак") до Черно море-от км 0+630 до км 3+945

321 885

2

МС, Обл.У Монтана

Финансиране на проекти за изпълнение на превантивни дейности по почистване на речни корита
на територията на област Монтана - р.Ботуня 150 м, над с. Стояново, местн.Варниците,
общ.Вършец

41 054

3

МС, Обл.У Смолян

Осигуряване на хидравличната проводимост и почистване на речното корито на р.Черна и р.Бяла
в регулационните граници на гр. Смолян

333 190

4

МВР

Възстановяване на извършени непредвидени разходи от структурите на МВР за периода от
декември 2016 г. до март 2017 г.

110 886

5

МВР

Спешен ремонт и подмяна на повредени компоненти на Националната система за ранно
предупреждение и оповестяване

337 500

6

МВР

Разплащане на непредвидени разходи за овладяване и преодоляване на възникнали извънредни
ситуации в периода август 2017 г. - януари 2018 г. на територията на страната

56 138

7

МВР

Възстановяване на разходи на ГДГП-МВР и ОДМВР Бургас при участвието им в спасителните и
неотложни аварийно-възстановителни работи за овладяване на възникнали бедствия и
извънредни ситуации в периода октомври - декември 2017 г.

10 162

8

МВР

Протокол от 29.01.2018 на Адм.съд София - град по адм.дело № 10485 по описа за 2017 г.,
допълващ решение № 7177 от 29.11.2017 г., с което се осъжда адм.орган да заплати съдебни
разноски на Б.С.Б., с връщане на преписката за ново произнасяне

1 110

9

M3

Аварийно-възстановителни работи на Филиал за спешна медицинска помощ - Сливо поле,
обл.Русе

10

мзхг

Възстановяване на непредвидени разходи за храна, транспорт, труд и гориво-смазочни материлаи
на Югозападно държавно предприятие - гр. Благоевград, извършени в периода 24-31.8.2017 г. за
гасене на горски пожар

11 МО

Възстановяване на разходи на военно формирование 32040 - Крумово от състава на ВВС за
разузнаване и пожарогасене от въздуха с вертолети Ми-17

30 359

211 772

8918

Пр.3/2017,
№ 157

Пр.3/2017,
№ 155

Пр.3/2017,
№ 152
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12 МО

Възстановяване на разходи на формирования от БА за неутрализиране на невзривени бойни
припаси на територията на страната през януари 2016 г. (персонал - 277,20 лв., издръжка - 804,09
лв.)

1 081

13 МО

Разплащане на разходи за неутрализиране на незривени бойни припаси на територията на
страната за февруари 2016 г.

1 976

14 МО

Разплащане на непредвидени разходи за неутрализиране на невзривени бойни припаси на
територията на страната през март 2016 г. (персонал 1663 лв., издръжка 3053 лв.)

4716

15 МО

Разплащане на непредвидени разходи за неутрализиране на невзривени бойни припаси на
територията на страната през април 2016 г.

4313

16 МО

Разплащане на непредвидени разходи за неутрализиране на невзривени бойни припаси на
територията на страната през май 2016 г., в т.ч. трансфер за НВУ "В. Левски" - 526 лв.

4 172

17 МО

Разплащане на разходи по неотрализиране на невзривени бойни припаси на територията на
страната през юни 2016 г.

3 154

18 МО

Разплащане на непредвидени разходи за изпълнени мероприятия по неутрализирането на бойни
припаси на територията на страната през юли 2016 г., в т.ч. трансфер за НВУ "В. Левски" - 652
лв.

4 378

19 МО
20 МО

Разплащане на непредвидени разходи за изпълнени мероприятия по неутрализирането на бойни
припаси на територията на страната през август 2016 г.
Разплащане на разходи за неутрализиране на незривени бойни припаси на територията на
страната за м. декември 2016 г., в т.ч. трансфер за НВУ "В. Левски" - 853 лв.

3 091
3 827

21 МО

Разплащане на разходи за неутрализиране на незривени бойни припаси на територията на
страната за м. януари 2017 г. - трансфер за НВУ "В.Левски"

591

22 МО

Разплащане на разходи за неутрализиране на незривени бойни припаси на територията на
страната за м. февруари 2017 г.

2 342

23 МО

Разплащане на разходи за овладяване на тежката зимна обстановка и последиците от взрива на
гара Хитрино за периода от 10.12.2016 г. до 13.02.2017 г.

65 342

24 МО

Разплащане на непредвидени разходи за разузнаване и пожарогасене от въздуха на горски пожар
в района на с.Мечкул, общ.Симитли, обл.Благоевград /24-28.8.17/

159 558

25 МО

Разплащане на непредвидени разходи за разузнаване и пожарогасене от въздуха на горски пожар
в района на с.Красново, общ.Хисар, обл.Пловдив

8 899

26 МО

Разплащане на разходи за неутрализиране на незривени бойни припаси на територията на
страната за м. август 2017 г.

1 735
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27 МО

Разплащане на извършени извънредни разходи за разузнаване и пожарогасене от въздуха на
горски пожар на територията на Република Македония

27 307

28 МО

Разплащане на разходи за неутрализиране на незривени бойни припаси на територията на
страната за септември 2017 г.

2 845

29 МО

Непредвидени разходи при извършване на дейностите по защита на населението, чрез
пожарогасене от въздуха

33 332

30 МО

Разплащане на разходи за участие на състава на Сухопътни войски в гасенето на пожари на
територията на Р България

59 961

31 МО

Разплащане на непредвидени разходи за изпълнени мероприятия по неутрализирането на бойни
припаси на територията на страната през октомври 2017 г.

8 112

32 МО

Разплащане на разходи за осигуряване на въздушен транспорт за нуждите на ОбА гр.Пловдив за
извършване на превантивен оглед на водоемите и реките в област Пловдив

7 435

33 МО

Разплащане на непредвидени разходи за изпълнени мероприятия по неутрализирането на бойни
припаси на територията на страната пре ноември 2017 г.

1 517

34 МО

Разплащане на разходи за ликвидиране на последствия от наводнение на територията на
общините Бургас и Камено

4 873

35 МО

Разплащане на разходи за мероприятия по неутрализирането на невзривени бойни припаси на
територията на страната през декември 2017 г.

1 781

36 МОН

Възстановяване на сграда на Професионална гимназия по облеклото и текстил "Христо
Бояджиев" - гр.Плевен

37 МРРБ

Спешни и неотложни аварийни работи по отстраняването на нанесени щети на републиканската
пътна мрежа на територията на област Ловеч

8 472

38 МРРБ

Спешни и неотложни аварийни работи по отстраняването на нанесени щети на републиканската
пътна мрежа на територията на област Софийска

20 861

39 МРРБ

Спешни и неотложни аварийни работи по отстраняването на нанесени щети на републикански
път III-197 Доспат-Борино-Девин при км 70+386, на територията на област Смолян

103 852

40 МРРБ

Спешни и неотложни аварийни работи по отстраняването на нанесени щети на републиканската
пътна мрежа на територията на област Бургас

11 226

41 МРРБ

Спешни и неотложни аварийни работи по отстраняването на нанесени щети на републиканската
пътна мрежа на територията на област Сливен

67 411

42 МРРБ

Спешни и неотложни аварийни работи по отстраняването на нанесени щети на републиканската
пътна мрежа на територията на област Търговище

18 761

172 777

Пр.3/2017,
№ 153
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43 МРРБ

Спешни и неотложни аварийни работи по отстраняването на нанесени щети на републиканската
пътна мрежа на територията на област Плевен

113 577

44 МРРБ

Спешни и неотложни аварийни работи по отстраняването на нанесени щети на републиканската
пътна мрежа на територията на област Велико Търново

23 152

45 МРРБ

Спешни и неотложни аварийни работи по възстановяване на републикански път 1-5 КърджалиГКПП Маказа при км 388-181 територията на област Кърджали

917 546

46 МТИТС

НВР за трайно възстановяване на железопътната ифраструктура в междугарието ДъскотнаТърнак на км 65+650

301 129

47 МТИТС

Неотложни аварийни работи за ликвидиране на последствия от авария на контактна мрежа в гара
Хитрино

183 056

48 МТИТС

Разплащане на непредвидени разходи за неотложини аварийни работи за разчистване на снежни
преспи в междугарието гара Сеново до гара Каспичан

15 965

49 МТИТС

Разплащане на непредвидени разходи за неотложини аварийни работи за разчистване на снежни
преспи в междугарията от гара Самуил до гара Силистра

22 220

50 МТИТС

Разплащане на непредвидени разходи за неотложини аварийни работи в района на железопътна
секция Горна Оряховица за разчистване на снегонавявания по коловози в гара Кръстец

1 122

51 МТИТС

Разплащане на непредвидени разходи за неотложини аварийни работи за разчистване на снежни
преспи в междугарието гара Добрич север - гара Кардам

26 521

52 МТИТС

Разплащане на разходи за ликвидиране на последсвията от авария на контактната мрежа в
участъка Русе - Долапите

3 259

53 МТИТС

Разплащане на разходи за аварийно-възстановителни работи след дерайлиране на вагони в жп
гара Хитрино по 9 линия Русе - Каспичан

238 907

54 МТИТС

Разплащане на непредвидени разходи за извършване на неотложни аварийно-възстановителни
работи в междугарието Долни Раковец - Гълъбник на км 61+400

7 272

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
55 Банско

Разплащане на непредвидени разходи за неотложни аварийни дейности по изграждане на диги на
р.Глазне в контактната зона на гр.Банско

15 510

ОБЛАСТ БУРГАС
56 Бургас

Разплащане на непредвидени разходи за овладяване на бедствена ситуация на територията на
община Бургас на 25.10.2017 г.

1 013 288

Пр.3/2017,
№ 154
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57 Бургас

ОУ "Васил Левски", гр.Бургас, кв.Торно Езерово" (възстановяване на помещения)

13 480

58 Бургас

ОУ "Васил Левски", гр.Бургас, кв.Торно Езерово" (възстановяване на покрив)

10 970

59 Бургас

Възстановяване на Немска езикова гимназия "Гьоте", гр.Бургас, ж.к. "Зорница"

5 319

60 Бургас

Възстановяване на ОДЗ "Делфин", гр.Бургас, ж.к. "Меден рудник"

33 729

61 Бургас

ЦДГ "Теменуга" - с. Равнец

17 647

62 Бургас

ЦДГ "Здравец" - гр.Бурас, ж.к. "Изгрев"

4 109

63 Камено

Непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийни работи при бествие на 25.10.2017 г.
в селата: Черни връх, Полски извор, Ливада, Тръстиково, Константиново, Русокастро, Желязово,
Кръстина и Трояново

1 001 986

64 Руен

Възстановяване на пътна настилка на улични участъци в регулационните граници на с.Просеник

263 890

ОБЛАСТ ВАРНА
65 Аксаково

Разплащане на разходи за CHAP по време на бедствено положение в периода 01-02.02.2015 г. в
община Аксаково

86 646

66 Белослав

Възстановяване на разходи за извършени аварийно възстановявителни работи по помпена
станция и мостово съоръжение в с.Разделна

43 198

Пр.3/2017,
№ 96

Възстановяване мост вилна зона, с.Габровци.

12 864

Пр.3/2017,
№ 97

Укрепване мост над р. Еньовица, с. Габровица, път Габровци - Пъровци

76 680

Пр.3/2017,
№ 98

Почистване на р. Негованка - 800 м преди/въжен мост/ и 200 м след каменен мост в центъра на с.
Емен

34 421

Пр.3/2017,
№ 164

Почистване на р. Янтра - 350 м преди и 150 м след моста на общински път между с. Леденик и с.
Шемшево - четвърти участък

99 038

Пр.3/2017,
№ 165

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
67

Велико
Търново

Велико
Търново
Велико
69
Търново
Велико
70
Търново

68
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Велико
Търново
Велико
72
Търново
Велико
73
Търново
71

74

Горна
Оряховица

Почистване на р. Янтра-Леската /150 м западно от воденицата на с. Леденик с дължина 400 м пети участък
Почистване на речното легло и бреговете на р. Янтра-първи, четвърти и пети участък-за първи
участък от Дъгов железен мост на Републикански път 1-4"София-Варна" до 50 м след бетонен

116 382
404 904

Пр.3/2017,
№ 166
Пр.3/2017,
№ 167

Възстановяване подпорна стена в двора на детска градина "Ивайло", гр. Велико Търново (214483
лв., частично финансиране с ПМС 247/17 - 70 594 лв.)

143 889

Ремонтно-възстановителни работи за Първо килийно училище към църква "Свети Георги", гр.
Горна Оряховица

166 844

омбудсман

12 647

Пр.3/2017,
№ 99

ОБЛАСТ ВИДИН
75 Видин

Разплащане на непредвидени разходи за аварийно отводняване на улиците в кв. "Нов път" Видин
ОБЛАСТ ВРАЦА

76 Враца

Разплащане на непредвидени разходи за отстраняване на последици по уличната мрежа, пътните
и мостови съоръжения в с.Лиляче

6 951

Пр.3/2017,
№ 100

77 Враца

Разплащане на непредвидени разходи за овладяване на бедственото положение и възстановяване
на сгради и съоражения, увредени от бурен вятър на 3 февруари 2018 г.

500 000

авансово

78 Криводол

Авариен частитчен ремонт на мост с.Добруша, общ.Криводол /направа на крило с цел укрепване
на устоя/

13 006

Пр.3/2017,
№ 124

79 Мизия

Възстановителна помощ на М.П.К., ул."Дафинка Чергарска" № 46, гр.Мизия

1 467

по дан.
оценка

80 Мизия

Възстановителна помощ на М.Ц.С., наследник на М.С.К., ул."Любен Каравелов" № 46, гр.Мизия

1 778

по дан.
оценка

81 Мизия

Възстановителна помощ на П.Г.П., ул."Пейо Яворов" № 18, гр.Мизия

2 536

по дан.
оценка

82 Мизия

Възстановителна помощ на М.Д.Г., ул."3-ти март" №3, гр.Мизия

2 865

по дан.
оценка

83 Мизия

Възстановителна помощ на В.З.С., ул."9-ти септември" № 13, гр.Мизия

2 930

84 Мизия

Възстановителна помощ на В.В.Т., ул."Любен Каравелов" № 72, гр.Мизия

3 453

85 Мизия

Възстановителна помощ на Г.И.Д. и И.И.Д., ул."Милин камък" № 9, гр.Мизия

4 279

по дан.
оценка
по дан.
оценка
по дан.
оценка
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86 Мизия

Възстановителна помощ на Л.И.П., ул."Цар Освободител" № 54, гр.Мизия

5 605

по дан.
оценка

ОБЛАСТ ГАБРОВО
87 Габрово

Аварийно укрепване на левия бряг на р. Сивек и левия устой на пешеходна пасарелка в с.
Чарково.

9 394

88 Г аброво

Аварийно укрепване на мост с. Гергини /под казаните/.

9419

89 Габрово

Аварийно укрепване на ул. "Орлово гнездо", гр. Габрово.

12 864

Пр.3/2017,
№ 172

90 Габрово

Аварийно укрепване наул. "Негенска" 11, гр. Габрово.

12 877

Пр.3/2017,
№ 173

91 Г аброво

Аварийно укрепване на мост под кметство, с. Жълтеш.

17 496

Пр.3/2017,
№ 174

92 Г аброво

Аварийно укрепване на път GAB 2029 Етъра-Чарково-Поток на р.Сивек след ЕМО "Етър"Габрово.

33 012

Пр.3/2017,
№ 175

93 Габрово

Аварийно укрепване на брега на р. Синкевица при ул. "Самара" № 24 до УПИ Х-112 и IX-113, кв.
61, гр. Габрово.

76 297

94 Габрово

Аварийно укрепване на бряг на р. Шаварна в района на имот на ул. "Първа", с. Враниловци.

88 807

95 Габрово

Аварийно укрепване на бряг на р. Шаварна в района на мост на ул. "Втора", с. Враниловци.

122 027

Пр.3/2017,
№ 181

Пр.3/2017,
№ 169
Пр.3/2017,
№ 170

Пр.3/2017,
№ 179
Пр.3/2017,
№ 180

ОБЛАСТ ДОБРИЧ
96

Генерал
Тошево

Разплащане на непредвидени разходи за осигуряване на проходимост на пътен маршрут
с.Пчеларово-с.Зограф и обратно с акт за възлагане № ОЦ-9/08.01.2017 г.

240

Пр.3/2017,
№ 101

97

Генерал
Тошево

Разплащане на непредвидени разходи за осигуряване на проходимост на маршрут с.Градинис.Сноп-с.Житен и обратно с акт за възлагане № ОЦ-11/08.01.2017 г.

360

Пр.3/2017,
№ 102

98

Генерал
Тошево

Разплащане на непредвидени разходи за осигуряване на проходимост на маршрут с.Преселенцис.Василево-с.Балканци и обратно с акт за възлагане № ОЦ-13/08.01.2017 г.

540

Генерал
Тошево
Генерал
100
Тошево

Разплащане на непредвидени разходи за осигуряване на проходимост на маршрут с.Кардамс.Йовково и обратно с актове за възлагане № ОЦ-7/08.01.2017 г. и № ОЦ-8/08.01.2017 г.
Разплащане на непредвидени разходи за осигуряване на проходимост на маршрут с.Преселенцис.Василево-с.Балканци и обратно с акт за възлагане № ОЦ-17/08.01.2017 г.

99

540
540

Пр.3/2017,
№ 103
Пр.3/2017,
№ 104
Пр.3/2017,
№ 105
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Генерал
Тошево
Генерал
102
Тошево
101

Разплащане на непредвидени разходи за осигуряване на проходимост на пътен маршрут
с.Василево - с.Калина и обратно с акт за възлагане № ОЦ-12/08.01.2017 г.

540

Разплащане на непредвидени разходи за осигуряване на проходимост на пътен маршрут
с.Василево - с.Калина и обратно с акт за възлагане № ОЦ-18/11.01.2017 г.

540

Пр.3/2017,
№ 106
Пр.3/2017,
№ 107

103

Г енерал
Тошево

Разплащане на непредвидени разходи за осигуряване на проходимост на пътен маршрут
с.Спасово - с.Вичево и обратно с.Спасово - с.Божаново-с.Ал.Стамболийски с акт за възлагане №
ОЦ-19/13.01.2017 г.

540

Пр.3/2017,
№ 108

104

Генерал
Тошево

Разплащане на непредвидени разходи за осигуряване на проходимост на пътен маршрут
с.Градини-с.Зограф и обратно с акт за възлагане № ОЦ-10/08.01.2017 г.

540

Пр.3/2017,
№ 109

Разплащане на непредвидени разходи за осигуряване на проходимост на маршрут с. ЛюляковоПреселенци-Малина и обратно с актове за възлагане № ОЦ-4/08.01.2017 г. и № ОЦ-5/08.01.2017
г.

1 080

Пр.3/2017,
№ 110

1 080

Пр.3/2017,
№ 111

1 080

Пр.3/2017,
№ 112

23 499

Пр.3/2017,
№ 117

Генерал
105
Тошево
106

Генерал
Тошево

107

Генерал
Тошево

108 Добричка

Разплащане на непредвидени разходи за осигуряване на проходимост на пътен маршрут
с.Пчеларово-с.Дъбовик-с.Равнец и обратно с акт за възлагане № ОЦ-11/11.01.2017 г.
Разплащане на непредвидени разходи за осигуряване на проходимост на пътен маршрут
с.Пчеларово-с.Дъбовник и обратно с акт за възлагане № ОЦ-6/08.01.2017 г.
Провеждане на неотложни аварийно-възстановителни работи свързани с ликвидиране на
последствията от наводнението на територията на с.Батово с акт за възлагане ОЦ-2/13.10.2016 г.
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

109 Ардино

Възстановяване на разходи за извършени аварийно-възстановителни работи по общинската
транспортна инфраструктура

78 957

Пр.3/2017,
№ 94

110 Крумовград

СНАВР за аварийно възстановяване на укрепителна дига -вододайна зона, с.Гулийка

47 780

Пр.3/2017,
№ 125

111 Кърджали

Възстановяване на път за офцеферма и ремонт на водосток в с. Жинзифово (по № 91-0014/19.2.2016 г.)

13 475

Пр.3/2017,
№ 126

112 Момчилград

Разплащане на непердвидени разходи за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни
работи на територията на община Момчилград

74 623

Пр.3/2017,
№ 130

113 Момчилград

Аварийно възстановителни работи на въжен пешеходен мост на р.Нановишка за мах.Борово на
с. Гургулица

60 000

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
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114 Кюстендил

Извършени неотложни аварийни работи след придошли води на р.Бистрица в землището на
с.Гърляно

10415

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
115 Луковит

Разплащане на разходи за извършена дезинфекция, дезинсекция и дератизация на 59 имота в
кв."Изток"- огнище на вирусен хепатит тип А /ВХА/, гр.Луковит

10 620

Пр.3/2017,
№ 128

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
116 Брацигово

Укрепване на срутище в с.Розово

394 283

117 Лесичово

Почистване на коритата на реки в с. Лесичово, с. Калугерово и с. Церово

771 047

118 Пещера

Укрепване на склонов участък при км 27+500 на общински път PAZ 1181 "Дорково-Костандово лет. "Св. Константин" - Пещера"

185 685

Пр.3/2017,
№ 187

119 Сърница

Възстановяване на подпорна стена за укрепване на ул. "Свобода", между о.т. 122 и 125,
гр.Сърница

191 277

Пр.3/2017,
№ 148

ОБЛАСТ ПЕРНИК
120 Земен

Почистване на речни корита на р. Струма и р. Треклянска

400 000

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
121 Белене

Ремонт на сградата на СУ "Д. Дебелянов", гр. Белене

500 000

122 Гулянци

Реконструкция на открит отводнителен канал с. Брест-Ш етап

179 032

Пр.3/2017,
№ 113

Пр.3/2017,
№ 121

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
123 Карлово

Възстановяване на подпорна стена по р. Тунджа в центъра на гр. Калофер /в близост до кафе
"Централ"/

5 967

124 Карлово

Авариен ремонт покриви и дограми на сградите на Културен дом и здравна служба в с. Васил
Левски

15 976

125 Карлово

Авариен ремонт покрив сградата на ХЕИ/РИОКОЗ/- клон "Карлово"

10 848

Приложение по т. 2 от
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126 Карлово

Авариен ремонт покрив и фасадна дограма на сградата на общинска администрация в гр.Карлово

127 Карлово

Авариен ремонт покриви на МБАЛ "Д-р Киро Попов" в гр.Карлово

128 Карлово

Авариен ремонт фасадна дограма в сграда ЦНСТ /"Център за настаняване от семеен тип за деца
/младежи с увреждания"/в гр.Карлово

129 Карлово

Авариен ремонт на покриви на СУ "Христо Проданов" в гр.Карлово

358 851

130 Куклен

Аварийно възстановяване на активизирани свалчищни участък на отколонение от общински път
/Ш-8604/ Гълъбово-Косово за с.Цар Калоян

509 179

Пр.3/2017,
№ 184

48 616

Пр.3/2017,
№ 115

4 697
259 721
1 790

ОБЛАСТ РУСЕ
131 Две могили

Разчистване на общинската пътна мрежа от сняг по време на усложнена зимна обстановка

132 Иваново

Аварийно възстановяване на диги на р. Русенски Лом с цел предпазване от заливане на с. Красен

133 Сливо поле

Разплащане на разходи за извршени непредвидени разходи на територията на общ. Сливо поле

1 425 333
4 702

Пр.3/2017,
№ 145

8 646

Пр.3/2017,
№ 93

ОБЛАСТ СИЛИСТРА
134 Алфатар

Разплащане СНАВР в усложнена зимна обстановка в община Алфатар в периода 16-22.01.2016 г.
ОБЛАСТ СЛИВЕН

135 Котел

Разплащане на разходи за CHAP за привеждане в изправност на основния изпускател на яз.
"Алтън дере" в земл. на с. Пъдарево

10 560

Пр.3/2017,
№ 122

136 Котел

Укрепване свлачище на път с. Нейково - гр. Елена /11-48, Котел - Градец/, граница община
Сливен

333 424

Пр.3/2017,
№ 185

137 Котел

СНАВР по възстановяване проводимостта на два водостока, намиращи се 1,6 км и 2,6 км от
с.Нейково по Общински път SLV 1005 с.Нейково - с.Раково

14 117

138 Котел

Възстановяване проводимостта на речното корито на р.Нейковска в регулацията на с. Катунище

32 457

139 Котел

Укрепване на свлачище наул. "Захари Стоянов", с. Медвен

382 753

Приложение по т. 2 от
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140 Сливен

Спасителни и неотложни аварийни работи по премахване на аварирала конзола плоча - бл. 28, кв.
"Даме Груев", гр.Сливен

4 305

141 Сливен

Аварийно-възстановителни работи за ликвидиране последствията от проливен дъжд в с. Струпец.

15 095

142 Сливен

СНАВР по ликвидиране последствия от проливни валежи в индентифицирани критични зони в
гр.Сливен и с.Николаево

19211

143 Сливен

СНАВР на покрива на ОУ "Хаджи Димитър", с.Селиминово

29 311

Пр.3/2017,
№ 143
Пр.3/2017,
№ 144

ОБЛАСТ СМОЛЯН
Пр.3/2017,
№ 119

144 Доспат

Възстановяване на подпорна стена укрепваща улица "Юг" между о.т. 226 и 229, кв. 49 в с.Змейца

145 Рудозем

СНАВР - ул.Рожен, с.Чепинци

1 104

146 Рудозем

СНАВР - Път с.Грамаде - с.Оглед

1 637

147 Рудозем

СНАВР - вътрешни улици с.Елховица

2 663

Пр.3/2017,
№ из

148 Рудозем

СНАВР - ул.Шевелиева, с.Елховец

6 252

Пр.3/2017,
№ 134

149 Рудозем

СНАВР - ул.Тополска, с.Чепинци

12 189

Пр.3/2017,
№ 135

150 Рудозем

СНАВР - Път кв.Хаджарско, с.Елховец - 13 234 лв.

13 234

Пр.3/2017,
№ 136

151 Рудозем

СНАВР за почистване, подравняване, баластриране и оформяне на канавки и водостоци на
пътища в района на общ.Рудозем (с.Чепинци, с.Рибница, с.Витина, с.Елховци, с.Пловдивци)

16 518

Пр.3/2017,
№ 137

152 Рудозем

СНАВР - вътрешни улици с.Войкова лъка

17 435

Пр.3/2017,
№ 138

153 Рудозем

СНАВР - път кв.Чифлика, с.Поляна

18 636

Пр.3/2017,
№ 139

154 Рудозем

СНАВР - път с.Боево

19 464

Пр.3/2017,
№ 140

24 123

Пр.3/2017,
№ 131
Пр.3/2017,
№ 132
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155 Рудозем

СНАВР - път за кв.Бреза, с.Чепинци

19 948

Пр.3/2017,
№ 141

156 Рудозем

СНАВР - път с.Равнината - с.Вълчан

19 980

Пр.3/2017,
№ 142

157 Смолян

СНАВР за възстановяване проводимостта на водосток на ул. Кольо Шишманов, до стълбището с
ул.Студенска, гр.Смолян

158 Смолян
159 Смолян

Възстановяване на разходи за извършени неотложни аварийно-възстановителни работи на
пропаднал участък от общински път за с. Дунево при км 0+650 и км 0+700
Възстановяване на разходи за извършини неотолжни аварийно-възстановителни работи за
овладяване на бедствено положение от 17.01.2016 г. на територията на общ.Смолян с заповед №

729
8 858
436 870

160 Смолян

Извършени неотложни аварийно-възстановителни работи за овладяване ан бедствено положение
от 17.01.2016 г. на територията на общината

369 856

161 Смолян

Разплащане на непердвидени разходи за овладяване на бедствено положение на територията на
община Смолян

187 705

162 Смолян

Извършени неотложни аварийно-възстановителни работи на ул.Младост в гр.Смолян

2 572

163 Смолян

Разплащане на непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийни работи - разчистване
на пътно платно на общински път SML3301/SML3258 Широка лъка-Солища/-Стикълмах.Бърцето, при км 1+000 от разклона за с.Солища

5 837

164 Смолян

Извършени неотложни аварийно-възстановителни работи в с.Могилица

12 150

165 Смолян

Разплащане на аварийни работи по възстановитлни работи на общинската инфрастуктура в
с.Бостана

21 640

166 Смолян

СНАВР - Възстановяване сигурността на движението на дървен мост в с.Мугла, след центъра на
селото водещ към жилищните сгради на сем. Исови и сем. Хаджови

19 921

167 Смолян

Разплащане на аварийни работи по възстановитлни работи на общински пътища за с.Солища, за
с.Стикъл и за с.Гела

17516

168 Смолян

Възложени аварийно-възстановителни работи за възстановяване на подпорна стена зад музея в
с.Момчиловци

7011

169 Смолян

СНАВР: Възстановяване на проходимостта на ул. "Елица", ул. "Проф. Асен Василев", ул.
"Майстор Харит Кисьов", ул. "Гоце Делчев", гр.Смолян

10 495

170 Смолян

СНАВР за възстановяване проходимостта на вътрешни улици и общински пътища в с. Гела и с.
Върбово

26 764

Приложение по т. 2 от
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171 Смолян

Разплащане на разходи за възстановяване на компроментирана външна и вътрешна хоризонтална
канализация на Стоматологията в гр. Смолян

26 212

172 Смолян

Разплащане на възстановителни работи за укрепване на пътно платно на общински път в с.Гела
на км 1+600

13 402

173 Смолян

Разплащане на аврийни работи по възстановяването на общинска инфраструктура в гр.Смоян

27 650

174 Смолян

Разплащане на непредвидени разходи за възстановяване проходимостта на изнесени участъци на
общински път с.Широка лъка - с.Кукувица

8515

175 Смолян

Разплащане на аварийни дейности по възстановяването на улица "Елица", с.Момчиловци

1 922

176 Смолян

Извършени неотложин аварийно-възстановителни работи за възстановяване проходимостта на
вътрешни улици и общински пътища в кметство с.Стойките

7 642

177 Смолян

Разплащане на аварийни работи по възстановяването на компрометирани мостови съоръжение в
с.Бориково

15 416

178 Смолян

Разплащане на аварийни дейности в с.Кутела на път SML 2241 /Ш-663, Момчиловци- Петково/Славейково-Кутела-х.Момчил Юнак- /Ш-861/

8316

179 Смолян

Разплащане на аварийни дейности по възстановяването на ул."Белия камък" и ул."Дунав" в
гр.Смолян

7 274

180 Смолян

Разплащане на разходи за овладяване на бедствено положение на територията на с. Арда, с.Горна
Арда, с.Могилица, с.Киселчово, с.Исьовци, с.Буката, мах. Илинден, с.Смилян

48 555

181 Смолян

СНАВР за възстановяване на проходимостта на общински път SML 2240 /Ш-866/ Смолян-Мугла

2 160

182 Смолян

Разплащане на разходи по възстановяване проходимостта на вътрешни улици на територията на
общината

4 841

183 Смолян

СНАВР за отводняване и въстановяване на общински пътища в к.к. Пампорово

9 402

184 Смолян

СНАВР за възстановяване на проходимостта на вътрешна улица в с.Динево, водеща към
жилищните сгради на сем.Кисьови, сем. Гаврилови и сем.Пееви

4 790

185 Смолян

Разплащане на непрадвидени разходи за укрепване на скатове, отводняване и възстановяване,
проходимостта на улици, възстановяване на подпорни стени на територията на общината

32 319
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186 Смолян
187 Смолян
188 Смолян

Разплащане на снегопочистване в условията на частично бедствено положение на територията на
общ.Смолян
Извършени неотложни аварийно-възстановителни работи за разчистване и извозване на свлечени
земни и скални маси върху общински пътища на територията на общината
Аварийно -възстановителни работи за почистване на общински път SML 2252 /П-86 СмолянТърън/ -Река-Катраница-Петково /Ш-863

27 258
41 290
8712

189 Смолян

Аварийно възстановяване на канализация намираща са в дере между имотите на Рада Митрушева
и Петър Родопски, с. Петково

6 704

190 Смолян

Разплащане на разходи за извършени аварийно-възстановителни работи на общински пътища
SML 3262/SML 3259 Широка лъка - Гела/ - Завет - мах. Дуревска и SML 3261 /Ш-866, СтойкитеШирока лъка/ - Кукувица - мах. Бистрица

26 026

191 Смолян

Извършване на аварийни дейности по възстановяването на общинската инфраструктура на
територията на община Смолян - бедствено положение

230 717

192 Чепеларе

Възстановяване на мост, намиращ се на ул. "Марко Иванов", с.Павелско

204 160

ОБЛАСТ СОФИЯ
193

Столична
община

Ремонт и изграждане на лявата корекционна дига на р. Лесновска в землището на с. Долни
Богров, р-н Кремиковци

1 050 000

Пр.3/2017,
№ 188

2 952

Пр.3/2017,
№ 114

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
194 Гълъбово

Разплащане на разходи за CHAP за укрепване на защитна дига около подстанция "Гълъбово" за
овладяване на бедствено положение на 9 март 2015 г.

195 Мъглиж

Аварийно възстановяване общински път SZR 1081-1-5 (Казанлък-Стара Загора-Селце

191 966

196 Мъглиж

Аварийно възстановяване и укрепване на участъци от общински път SZR 1081- с.Тулово - гр.
Мъглиж - с. Селце

648 060

СОФИЙСКА ОБЛАСТ
197 Ихтиман

СНАВР-гасене на пожар в района на сметището за битови отпадъци в м. "Садината", гр.Ихтиман.

198 Самоков

Аварийно -възстановителни работи на територията на община Самоков

67 020

Пр.3/2017,
№ 120

1 330 500

за 42 бр.
обекти

Приложение по т. 2 от
Протокол № 1/22.3.2018 г.

ОБЛАСТ ХАСКОВО
199 Тополовград

Разплащане на непредвидени разходи за CHAP за овладяване на горски пожар в района на
землището на с. Българска поляна и с.Орлов дол

5 655

Пр.3/2017,
№ 149

ОБЛАСТ ШУМЕН
200 Каспичан

Укрепване брега на дере, скат до улица "Панайот Волов", с.Кюлевча

278 742

201 Хитрино

Възстановяване на разходи за спасителни и неотложни аварийни работи по Заповед № РД9/10.01.17 г. на Кмета на община Хитрино.

60 580

Всичко: 20 784 639

Пр.3/2017,
№ 150

