Предложения за одобряване на допълнителни
трансфери по бюджетите на общини

Приложение
към Протокол № 3
от 10.12.2019 г.

№

Община

Предназначение на финансовите средства

Сума
(в лева)

Забележка

1

2

3

4

5

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
1 Петрич

Изграждане на подпорна стена в кв.37, с.Марикостиново

20 561

2 Петрич

Аварийни дейности по възстановяване на коритото на дере - Долнорибнишка река
с.Първомай

440 000

частично,
на 2 тран.

600 000

етапно

ОБЛАСТ БУРГАС
3 Бургас

Корекция на речно корито на р. Отманлийска и прилежащите и съоръжения
ОБЛАСТ ВАРНА

4 Дългопол

Възстановяване на разходи за нетложни възстановителни работи по покрива и част от
фасадата на сграда "А" на Общинска администрация - гр.Дългопол

78 776

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
5 Горна Оряховица

Непредвидени аварийни разходи за почистване отворите на мост на р.Янтра между с.
Първомайци и гр.Горна Оряховица и възстановяване нстилката на улици в с.Първомайци

152 171

6 Златарица

Укрепване на активирано свлачище на ул. "Трета", и ул. "Четвърта", с. Калайджии

319 951

7 Павликени

Подмяна на съществуващи тласкателни водопроводи от помпена станция на с.Росица до НР
на с.Вишовград

336 009

частично,
за І-ви подем

8 Сухиндол

Аварийно укрепване и корекция на отводнителен канал, гр. Сухиндол от о.т. 153-154 през
о.т. 390 до о.т. 388-389

466 284

частич., I-ви
етап., о.т.153154 до о.т.390

ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9 Добричка

Възстановителни работи на подпорна стена в границите на поземлен имот -кметство
с.Ловчанци

5 403
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10 Добричка

Възстановителни работи на ул.Двадесет и четвърта, по плана на с.Ловчанци
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17 454

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
11 Ардино

Укрепване на сграда на Н.М.Х. и заздравяване на скат в с.Гърбище, мах."Звезда"

58 097

12 Черноочене

Разплащане на непредвидени разходи - мостово съоръжение на път KRZ3468/ III-5071, Три
могили - Драганово/-Бърза река

1 168

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
13 Дупница

Аварийно укрепване на пътя KNL 3063 /III-6232/ с.Дяково-с.Кременик, чрез изграждане на
подпорна стена - втори етап от км 0+000 до км 0+50

253 505

ОБЛАСТ МОНТАНА
14 Берковица
15 Берковица
16 Монтана

Почистване на речните корита в обхвата на урбанизирана територия на гр.Берковица,
с.Замфирово, с.Гаганица и с.Бързия
Спешни аварийно неотложни дейности по възстановяване на проводимостта на
канализацията в IV-то ОУ "Г.С.Раковски", гр.Берковица
Аварийно-възстановителни работи на ул."Петър Лазаров", с.Габровница

316 025
16 572
54 726

ОБЛАСТ ПЕРНИК
17 Земен

Рехабилитация, основен ремонт и реконструкция на път за махала "Габеро", с.Блатешница

450 825

18 Земен

Аварийно-възстановителни работи по общински път с.Враня стена
Аварийно-възстановителни работи по реконструкция на пътно мостово съоръжение на
р.Треклянска в с.Враня стена

665 809

19 Земен

477 814

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
20

Долна
Митрополия

21 Плевен

Възстановяване на ул."Трети март", с.Ставревци

741 070

Укрепване на свлачище с индификационен № PVN 24.06999.01 и Укрепване на свлачище с
индификационен № PVN 24.06999.02 - Регионален център за управление на отпадъци гр.Плевен

600 000

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
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22 Асеновград
23 Калояново
24 Перущица
25 Стамболийски

Аварийно укрепване на активизирало се свлачище на път PDV 3016 /ІІ-86, АсеновградБачково/ - Лясково - граница община Асеновград /Куклен-Яврово-Добралък при км 2+070
Аварийно укрепване, почистване и възстановяване десния браг на р.Стряма над
съществуващия мост в землището на с.Ръжево Конаре
Подпорна стена по източния край на речното корито на р.Перущинска (Стара) в зоната от
северния крайна УПИ І зеленина до УПИ VІІ-1146 включително, кв.89 по регулационния
план на гр.Перущица
Авариен ремонт на преливник 1 на канализационна мрежа на гр.Стамболийски
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460 517
369 595
154 156
298 972

ОБЛАСТ РУСЕ
26 Сливо поле

Укрепителни дейности на периодично активно свлачище с рег.№ 17.8602.01 в с.Юделник

92 398

ОБЛАСТ СИЛИСТРА
27 Ситово

Разплащане на разходи за преодоляване на последиците от обявяването на бедствено
положение за борба с африканската чума по свинете

6 378

ОБЛАСТ СЛИВЕН
28 Котел

Възстановяване проводимостта на речното корито на р.Глогова и р.Котлещница, гр.Котел

83 920

29 Котел

Възстановяване на асфалтова настилка по ул. "Иглика", ул."Калина" и ул."Кръстьо
Раковски", гр.Котел

333 984

ОБЛАСТ СМОЛЯН
30 Доспат
31 Рудозем

Възстановяване на водосток над р.Доспатска за укрепване на улица за промишлената зона,
гр. Доспат
Изграждане на подпорна стена за укрепване на ул."Рожен", между о.т. 463 и о.т. 466, с.
Чепинци

159 957
465 267

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
32 Братя Даскалови Възстановяване на улици и пътни мостове в селата Малко Дряново, Найденово и Сърневец

83 907
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33 Мъглиж

Укрепване на две свлачища на път SZR 1081- с.Тулово- гр. Мъглиж - с.Селце

679 766

34 Мъглиж

Възстановяване на общински път SZR 1081, /I-5/ Тулово-Мъглиж-Селце, в участъка от
гр.Мъглиж до с.Селце и общински път SZR 3081-IV, от с.Ветерн до с.Сливито

143 681

35 Стара Загора

Възстановяване на сгради, съоръжения и техническата инфраструктура на Регионален
център за управление на отпадъци - Стара Загора, с. Ракитница

337 491

СОФИЙСКА ОБЛАСТ
36 Горна Малина

Аварийно възстановителни и ремонтни дейности на яз."Долно Камарци"

652 499

частично, на 2
тран.

37 Драгоман

Аварийно почистване на речното корито на р. Габерска в регулационните граници на
с.Габер

572 837

за СМР

38 Елин Пелин

Аварийно-възстановителни работи по почистване и укрепване на речно корито по
поречието на приток на р.Стара река в регулационните граници на с.Голема Раковица

600 000

частично, на 2
тран.

39 Златица

Разплащане на непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи след поройни дъждове на територията на общината

138 444

40 Ихтиман

Неотложни аварийно-възстановителнимероприятия на преливника на яз. "Борика" и
спешна реконструкция на основния изпускател на язовира

620 065

частично, на 2
тран.

41 Ихтиман

Неотложни възстановителни работи на общински път SFO 3330 (ІІІ-801) Вакарел-БелицаБогдановци-Ръжана-Път І-8, общ.Ихтиман

500 000

частично, на 2
тран.

ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
42 Опака

Почистване на участък от общинска пътна мрежа - Път TGV1100 с.Крепча-с.Гръчиново от
км 1+714 до км 2+256

33 847

ОБЛАСТ ХАСКОВО
43 Ивайловград
44 Любимец

Подмяна на магистрален водопровод от помпена станция с.Славеево до изпускателна шахта
№ 1 на гр.Ивайловград
Изграждане на южен обходен канал по ул."Тракия" за отвеждане на дъждовните води до р.
Белишка

956 325
600 000

частично, на 2
тран.
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45 Минерални бани
46 Симеоновград
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Изграждане на подпорна стена - от о.к. 73 до т.1 на съществуваща подпорна стена в с.
Татарево, ІІ-ри етап
Аварийно - възстановителни работи по реконструкция на улично платно, тротоари и
отводнителна система на участък от ул. "Генерал Скобелев" от о.т.143 до о.т 148, гр.
Симеоновград

283 839
136 387

Всичко: 14 836 452

