Предложения за одобряване на допълнителни
разходи/трансфери

Приложение
към Протокол № 4
от 05.11.2018 г.

№

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, ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ

Обл.У - Велико
1
Търново

Брегозащитни дейности и възстановяване проводимостта на р. Янтра в обхвата на гр.
В.Търново, етап I - уч. 200 м пред "Владишки мост" - кам. мост на път III-514 Горна
Оряховица-Арбанаси-В.Търново /църква "Св. Четиридесет мъченици" до мост на път 1-5
Русе-Габрово при ул. "Цар Иван Асен II", подетап 1а - почистване корито на р. Янтра

125 868

2

Обл.У - Монтана

Почистване на речно корито - в участък от 150 м, над с.Стояново, местн. "Варниците",
община Вършец

47 544

3

МВР

Осигуряване на препарати за йодна профилактика за намаляване на риска от натрупване на
радиоактивен йод в човешкия организъм в случай на радиационно замърсяване

995 356

4

МВР

Възстановяване на непредвидени разходи, извършени от структури на ГДПБЗН и ОДМВРПлевен при участието им в овладяването на възникнали и извънредни ситуации за периода
март-юни 2018 г.

70 725

МВР

Възстановяване на непредвидени разходи, извършени от структури на ГДПБЗН при
участието им в овладяването на възникнали и извънредни ситуации за периода ноември
2017 г. - септември 2018 г.

62 891

6

МЗХГ - "НС"ЕАД

Възстановяване на разходи за спасителни и неотложни аварийни работи на разрушени
дясна берма и дига при км 6+120 от Корекцията на р. Чая в землището на с.Катуница, общ.
Садово, обл.Пловдив

249 070

7

МК

Възстановяване на подпокривно пространство на Национална художествена гимназия
"Цанко Лавренов"- Пловдив (НХГ), гр.Пловдив

59 709

8

МО

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

2 470

9

МО

Разплащане на разходи за неутрализиране на незривени бойни припаси на територията на
страната за м. октомври 2016 г. - МО, НВУ

5 683

5
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10 МО

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

2 087

11 МО

Разплащане на разходи за участие на състава на Сухопътни войски при оказване на помощ
на населенито при тежки зимни условия на територията на страната през февруари 2018 г.

3 821

12 МО

Разплащане на непредвидени разходи за изпълнени мероприятия по неутрализиране на
бойни припаси на територията на страната през март 2018 г.

2 488

13 МО

Разплащане на непредвидени разходи за изпълнени мероприятия по неутрализиране на
бойни припаси на територията на страната през април 2018 г. - МО, НВУ

3 485

14 МО

Разплащане на непредвидени разходи за изпълнени мероприятия по неутрализиране на
бойни припаси на територията на страната през май 2018 г. - МО, НВУ

5 288

15 МО

Разплащане на непредвидени разходи за изпълнени мероприятия по неутрализиране на
бойни припаси на територията на страната през юни 2018 г.

1 446

16 МО

Разплащане на непредвидени разходи за изпълнени мероприятия по неутрализиране на
бойни припаси на територията на страната през юли 2018 г. /МО, НВУ

5 121

17 МО

Разплащане на разходи за неутрализиране на незривени бойни припаси на територията на
страната за м. август 2018 г. - МО, НВУ

3 183

18 МО

Възстаоновяване на разходи на формирования от състава на Сухопътните войски за
оказване на помощ на населението при бедствия в периода 28.6-31.8.2018 г.

9 958

19 МОН

Неотложини ремонтни работи на сграда на БАН - гр. София, вследствие на причинено
увреждане от силен вятър

33 196

20 МОН

Възстановяване на сграда на Професионалната техническа гимназия "Никола Йонков
Вапцаров" в гр. Враца

29311

21 МОН

Възстановяване на покрив на сградата - предоствена за управление на Центъра за оценяване
в предучилищното и училищното образование към МОН - гр. София, бул. Цариградско
шосе № 125, бл.5

75 222

22 МРРБ
23 МРРБ-АПИ

Възстановяване на разходи за спешни и неотложни аварийни работи по възстановяване на
републикански път I1I-5904 Крумовград-Аврен при км 24+480, ляво, обл. Кърджали
Възстановяване на разходи за спешни неотложни аварийно-възстановителни работи по
изпълнението на обходен път след активизиране на свлачищно-срутищен процес

405 972
2 791 664
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24 МРРБ-АПИ

Републикански път III-3504 Ловеч-Радювене-Орляне-Угърчин, мост при км 9+836 в
регулацията на с.Радювене, на територията на обл.Ловеч

25 МТИТС

Възстановяване на разходи за извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи
в междугарията Варвара-Долен и Ботев-Калофер

Приложение
към Протокол № 4
от 05.11.2018 г.
347 686
86 563

Възстановяване на последици от нанесени щети вследствие на срутена маса от км 168+450
до км 168+500 в междугарието Царева ливада - Трявна
Възстановяване на разходи за аварийно-възстановителни работи в междугарие БелицаРазлог от км 105+330 до км 105+530 до км 105+600 по 16-та жп линия СептемвриДобоинище
Възстановяване на непредвидени разходи за неотложни аварийно-възстановителни работи
на Централна гара - София, гара Илиянци, гара Враца и гара Берковица

23 035

29 МТИТС

Извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи в междугарието КочериновоБлагоевград от км 116+600 до км 116+900 по жп линия София-Кулата

27 354

30 МТИТС

Възстановяване на непредвидени неотложни разходи за източване на нефтоводна смес от
кораб „Мопанг“ потънал в Черно море през 1921 г.

720 434

26 МТИТС
27 МТИТС

28 МТИТС

4 930

7 403

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
31 Якоруда

Укрепване на улица между осови точки 77 и 78 и от УПИ I до УПИ XVII, КВ. 10, десен бряг
на река Дрещенец по плана на с. Черна Места - първи етап

376 604

ОБЛАСТ БУРГАС
32 Бургас

Възстановяване на общински път BGS III 9008 от кръстовището с ул. "Лом", кв."Долно
Езерво" до складова база "Деспред", гр. Бургас

33 Поморие

Възстановяване на разходи за извършени спешни аварийни работи - изградена бронировка
на най-засегнатата част от морския бряг на къмпинг "Ахелой", гр. Ахелой

1 000 000
10 766

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
34 Горна Оряховица

Неотложни аварийни работи за почистване на дере, поемащо повърхностни води на гр.
Горна Оряховица в участък от 500 м в източна промишлена зона, граничещо с ул.
"Македония" на гр. Горна Оряховица

119411

35 Свищов

Изграждане на подпорна стена в УПИ VI, кв.206, по ПУП на гр.Свищов - първи етап

194 702

ОБЛАСТ ВИДИН

частично
финанс.
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36 Брегово

Възстановяване на непредвидени раходи за овладяване на бедствено положение на
територията на община Брегово

6 544

37 Видин

Възстановяване на непредвидени разходи за извършени неотложни аварийни работи по
възстановяването на дига на р. Делейнска в с. Иново

2 587

ОБЛАСТ ВРАЦА
38 Борован

Възстановяване на непредвидени разходи за овладяване на бедствено положение в
с.Малорад

19 403

ОБЛАСТ ГАБРОВО
39 Трявна

Укрепване на пътно платно и корекция на дере в кв. "Ковачевци", гр. Плачковци

52 322

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
40 Момчилград

Аварийно укрепване на жилищен блок на ул."Маказа" № 11, секция "Б", гр.Момчилград

170 380

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
41 Кочериново

Възстановяване на разходи за овладяване на частично бедствено положение на депо за
неопасни отпадъци край с. Бараково

9 459

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
42 Ловеч

Изпълнение на инвестиционен проект за рехабилитация на "Транспортен мост" над р.
Осъм, гр. Ловеч

43 Тетевен

Почистване на наносни материали на отводнителните съоръжения за дъждовни и
повърхностни води на ул. "Лечо гайдаря" и ул. "Трети март", гр. Тетевен

44 Тетевен

45 Тетевен
46 Тетевен
47 Тетевен

Почистване на наносни материали и водосток на ул. "Иглика", м. "Асен" и укрепване на
участък от брега на дере "Асенски дол , с. Гложене
Възстановяване на разрушена подпорна стена на коритото на р. Градешчанска и укрепване
на четвъртокласен път LOV 1110, (в населеното място - ул. "Иван Вазов", срещу № 170)
с.Градежница
Възстановяване на ул. "Люляк" от о.т 41 до о.т.45 и ул. "Васил Левски" от о.т. 304, 305 до
о.т.164 и изграждане на временен насип за защита на ул. "Люляк", с.Градежница
Укрепване на пропаднала част от земен насип на четвъртокласен път LOV 1110 в участък
при км 7+100, с. Градежница

312 477
590
624

2 112
1 794
3 744
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48 Тетевен

Разчистване на наносите на отводнителни съоръжения (канавки) на път LOV 1110, в
населеното място - ул. "Иван Вазов" от о.т.254 до о.т.253; от о.т.286 до о.т.283 и от о.т.277
до о.т.274, с. Градежница

49 Тетевен

Допълнително финансиране на непредвидени разходи за спасителни и неотложни дейности,
извършени по време на бедствено положение на територията на общината

Приложение
към Протокол № 4
от 05.11.2018 г.

1 440

31 512

ОБЛАСТ МОНТАНА
50 Лом

Разплащане на разходи за възстановяване на имоти общинска собственост, засегнати от
бествието в гр. Лом

76 902

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
51 Садово

Аварийно-възстановителни работи за възстановяване на общински път PDV 1275
/с.Катуница - м."Кемера"

1 000 000

ОБЛАСТ РУСЕ
52 Иваново

Възстановяване на непредвидени разходи за спасителни неотложни аварийновъзстановителни работи при възникнала извънредна ситуация, с.Пиргово

12 000

53 Сливо поле

Възстановяване на непредвидени разходи за снегопочистване на общинската пътна мрежа

21 512

ОБЛАСТ СИЛИСТРА
54 Главиница

Възстановяване на непредвидени разходи за разчистване на непроходими пътища на
територията на общината

13 296

ОБЛАСТ СЛИВЕН
55 Сливен

Възстановяване на разходи за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи
на територията на кметство Глуфишево

30 583

56 Сливен

Възстановяване на разходи за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи
на сграда - пункт за управление на общината, гр.Сливен

9 048

57 Сливен

Възстановяване на разходи за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи
на покрива на кметство Самуилово

29 671

58 Сливен

Спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи на територията на кметство
Градско

31 169

частично
финанс.
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59 Сливен

Възстановяване на разходи за неотложни аварийно-възстановителни работи на пешеходна
връзка между Индустриална зона и кв. "Надежда", гр.Сливен

Приложение
към Протокол № 4
от 05.11.2018 г.
29 774

ОБЛАСТ СМОЛЯН
60 Баните

Изграждане подпорна стена на улица от о.т.784 до о.т. 967, кв. "Средна", с. Баните

65 137

61 Девин

Възстановяване на проходимостта на пътната инфраструктура на територията на с.Гьоврен

59 401

62 Смолян

Възстановяване на непредвидени разходи за ликвидиране на последици от бедствено
положение на територията на общината

600 000

63 Чепеларе

Възстановяване на разходи за овладяване на възникнала бедствена ситуация на територията
на общината

39 808

64 Чепеларе

Възстановяване на разходи за преодоляване на последиците от вредното въздействие на
водите и активизирани срутища на път за с. Забърдо и местн. "Чудните мостове"

32 760

65 Чепеларе

Почистване на срутища и укрепване на път SML 1314/II-86, Хвойна - Чепеларе - местн.
"Чудните мостове"/ и овладяване на бедствената ситуация в с. Забърдо

20 868

частично
финанс.

ОБЛАСТ СОФИЯ
66 Столична община

Възстановяване на разходи за аварийно почистване на заталачен некоригиран участък от
отводнителен канал на р.Янещица в с.Яна - р-н "Кремиковци"

67 Столична община

Възстановяване на разходи за трайно спиране на свлачищния процес в района на
активирано свлачище на ул. "Синеморец" (ул. "Жан дьо Лафонтен") № 22, р-н Банкя

9315

300 000

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
68 Мъглиж

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

54 126

69 Стара Загора

Подобряване проводимостта на реки, дерета и съоръжения за отводняване в населените
места на община Стара Загора за 2018 г.

241 984

а.

Подобряване на експлоатационното състояние на системата за отвеждане на
повърхностните води в с. Ново село

без непр.р-ди
и р-ди за изв.
на земни м.
8800 лв

Предложения за одобряване на допълнителни
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б.
в.
г.
д.
е.
ж.
3.

Приложение
към Протокол № 4
от 05.11.2018 г.

Подобряване на експлоатационното състояние на системата за отвеждане на
повърхностните води в с.Горно Ботево
Подобряване на експлоатационното състояние на системата за отвеждане на
повърхностните води в с. Плоска могила
Подобряване на експлоатационното състояние на системата за отвеждане на
повърхностните води в с. Стрелец
Подобряване на експлоатационното състояние на системата за отвеждане на
повърхностните води в с. Памукчии
Подобряване на експлоатационното състояние на системата за отвеждане на
повърхностните води в с. Елхово
Подобряване на експлоатационното състояние на системата за отвеждане на
повърхностните води в с. Кирилово
Подобряване на експлоатационното състояние на системата за отвеждане на
повърхностните води в с. Сулица

12985 лв
20663 лв
29138 лв
35948лв
38781 лв
45562 лв
50107лв

СОФИЙСКА ОБЛАСТ
70 Етрополе

71 Етрополе
72 Етрополе
73 Етрополе

74 Костенец

Изграждане и възстановяване нормална проходимост на съществуваща улица от о.т 16 до
о.т. 260 с дължина 250 м, и възстановяване нормалната проводимост на речното корито на
р. Гноеница в участък от о.т. 25-15 до о.т. 30-260 с. Рибарица
Възстановяване, корекция на речното крито и почистване на р. Малък Искър, в
урбанизираната територия на гр.Етрополе
Укрепване на участък от брегова ивица на р. Стара река и прилежаща улица в с. Лопян
Възстановяване на проходимостта на местен път в махала "Спиловци" и корекция на р.
Стара река, с. Ямна
Възстановяване на разходи за аварийно почистване и увеличаване проводимостта на
р.Очушница, гр. Костенец, в участък от моста на ул."Бреза" до пешеходен мост при СУ "Св.
Климент Охридски"

109 980

167 544
122 328
146 040

48 048

75 Костенец

Възстановяване на разходи за аварийно почистване и увеличаване проводимостта на
р.Марица, гр. Костенец, в участък от ул. "Панайот Волов" до ул. "Търговска"

52 251

76 Костенец

Възстановяване на разходи за аварийно почистване и увеличаване проводимостта на
р.Марица, гр. Костенец, в участъка - от ул. "Ал. Стамболийски" до пешеходен мост при жп
гара Костенец

29 385

Предложения за одобряване на допълнителни
разходи/трансфери

Приложение
към Протокол № 4
от 05.1 1.2018 г.

77 Правец

Възстановителни работи на сондажни кладенци и чешма за питейна вода, в землището на
гр.Правец

2 633

78 Правец

Възстановителни работи на помпена станция за питейна вода, с.Своде

5 678

79 Правец

Ремонтно-възстановителни работи по въжен мост над р.Малък Искър свързващ с.Своде с
мах. "Бурньовица"

94 098

80 Правец

Ремонтно-възстановителни работи по мостово съоръжение над р.Витомерица, гр.Правец

134 516

81 Правец

Ремонтно-възстановителни работи по въжен мост над р.Малък Искър свързващ с.Видраре с
мах. "Пешна лъка"

96 135

ОБЛАСТ ХАСКОВО
82 Ивайловград

Разплащане на непредвидени разходи за овладяване на ситуацията и ликвидиране на
последищи от обявено частично бедствено положение на територията на община
Ивайловград

5 853

ОБЛАСТ ЯМБОЛ
83 Болярово

Ограждане на местата със загробени животни за намаляване на опасността от разравяне и
разнасяне на животински останки

8 169

Всичко: 12 225 446

