Предложения за одобряване на допълнителни
разходи/трансфери

Приложение
към Протокол № 1
от 10.04.2019 г.

№

М-во, община

Предназначение на допълнителните разходи/трансфери за одобряване от средствата по чл.
1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

Сума
(в лева)

Забележка

1

2

3

4

5

МИНИСТЕРСТВА И ВЕДОМСТВА
1. МВР

Възстановяване на непредвидени разходи, извършени от структурите на ГДПБЗН за
овладяване на извънредни ситуации

84 750

2. МВР

Организиране и провеждане на XVII Национолно ученическо състезание "Защита при
бедствия, пожари и извънредни ситуации" - 2019 г. в гр. Стара Загора

18 790

3. МВР

Организиране и провеждане на юбилейните XX Републикански състезания на младежките
противопожарни отряди "Млад огнеборец" - 2019 г. в к.к. "Албена", обл. Добрич

30 630

4. МО

Разплащане на разходи за мероприятия по неутрализирането на невзривени бойни припаси
на територията на страната през септември 2018 г.

1 686

5. МО

Разплащане на разходи за мероприятия по неутрализирането на невзривени бойни припаси
на територията на страната през октомври 2018 г.

5 477

6. МО

Разплащане на разходи за мероприятия по неутрализирането на невзривени бойни припаси
на територията на страната през ноември 2018 г.

3 229

7. МО

Разплащане на разходи за мероприятия по неутрализирането на невзривени бойни припаси
на територията на страната през декември 2018 г.

1 169

8. МТИТС

Възстановяване на нанесени щети от км 3+202 до км 3+209 в междугарие Царева ливадаГаброво

37 222

9. МТИТС

Разплащане на непредвидени разходи за аварийно-укрепителни работи за осигуряване
безопасността железния път и движението на жп возила от км 47+610 до км 47+630 и от км
47+780 до км 47+815 в межугарието Велинград-Цветино

30 129

10. МТИТС

Разплащане на непредвидени разходи за аварийно обрушаване за обезопасяване на скален
откос от км 12+250 до км 12+350 в междугарието Варвара-Долен

25 737

Предложения за одобряване на допълнителни
разходи/трансфери

11. МТИТС

Изграждане на укрепителни съоръжения, от км 5+650 до км 6+140, по левия откос на
железния път в междугарието Захарна фабрика - Горна баня по пета жп линия СофияКулата - ІІ-ри етап

Приложение
към Протокол № 1
от 10.04.2019 г.

1 200 000

в съотв. с
лимита по
чл.12(4)

ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ
12.

Обл.У - Велико
Търново

13. Обл.У - Добрич

Етап Іа -Почистване на речното корито на р. Янтра от км 0+278 (НК2) до км 0+555,81 (КК3)

519 776

Почистване на коритото на р. Батова в участъка й от кръстовището на главен път Е- 87, І-9
с ІІІ-902 (бензиностанция "Бултрак") до Черно море, от км 0+630 до км 3+945

321 885

Възстановяване на разрушени подпорни стени и укрепване на десния бряг на р. Марица
14. Обл.У - Пазарджик срещу устието на р. Тополница за защита на сондажите на вододайната зона на гр.
Пазарджик

360 000

Осигуряване на проводимост на речните легла в област Пазарджик извън урбанизираните
15. Обл.У - Пазарджик територии съгласно Програма за планово почистване за 2017-2022 г. - за р. Мътница в
землището на с. Дорково и р. Стара река в землището на гр. Ракитово

37 860

І ф. - 50%, ІІ ф. -

16. Обл.У - Разград

Почистване от храстовидна и дървесна растителност на коритата на р.Топчийска, р.Съзлъка
и р.Крапинец в участъци извън урбанизираната територия

49 000

17. Обл.У - Смолян

Осигуряване на хидравличната проводимост и почиствне на речото корито на р.Върбица от
наносни отложения и растителност, в регулационните граници на гр.Златоград, І-ви етап

177 087

18. Обл.У - Смолян

Разплащане на непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи за овладяване на бедствено положение

17 137

19. Обл.У - Смолян

Финансиране изготвянето на работни проекти за превантивни дейности съгласно чл.12 от
ПОДМКВПМС, в изпълнение на задълженията на обл.управител по чл.140, ал.5 и 6 от ЗВ

53 900

Аварийно укрепване на брега, доизграждане на дига и почистване на речното корито на
р.Тунджа при с.Зимница, общ. Мъглиж

593 739

20.

Обл.У - Стара
Загора

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

до лимита по
чл.12(3)

Предложения за одобряване на допълнителни
разходи/трансфери

Приложение
към Протокол № 1
от 10.04.2019 г.

21. Гоце Делчев

Изграждане на подпорна стена на ул. "Неофит Бозвели" при о.т. 765 и о.т. 767, гр. Гоце
Делчев

325 264

22. Гоце Делчев

Укрепване на подпорни стени на улица с о.т. 61 до о.т. 63 между кв. 22 и 24, от о.т. 30 до
о.т. 60, кв. 3, с. Делчево

276 176

23. Кресна

Укрепване на речен бряг на р. Струма чрез възстановяване на подпорна стена в ПИ №
005001, м. Завоя, землище на гр. Кресна

390 203

24. Сандански

Подпорна стена в имот № 109001, землище на с.Кърналово /път ІV клас/ в ляво при км
3+000 от общински път BLG1246/ІІІ-109/-Мелник-Рожен-Любовище-Кашина

734 306

25. Сатовча

Аварийно укрепване на свлачище на общински път BGL 22-74 /ІІІ-197 Сатовча-Доспат/ Осина", с.Осина

717 465

26. Струмяни

Повишаване на хидравличната проводимост на р. Цапаревска на територията на с.Микрево
чрез иновативни методи за укрепване /геоклетки/ - I етап

287 122

ОБЛАСТ БУРГАС
27. Бургас

Аварийно възстановяване на откос от км 232+769 до км 232+889, ляво платно, на път І-9
Варна-Бургас

273 809

28. Бургас

Аварийно възстановяване на земна обходна отводнителна канавка в кв.63 в участък на
ул."Черно море" и ул."Георги Казаков" (Даскала), кв."Сарафово", гр.Бургас

63 270

29. Бургас

Изграждане на защитни съоръжения за предотвратяване на наводненията в кв."Сарафово",
гр. Бургас

683 330

30. Несебър

Аварийно частично укрепване на ПИ 61056.501.497 и ПИ 61056.501.526, с. Равда

179 491

31. Руен

Укрепване на свлачище на общински път BGS 2180 за с.Заимчево в регулационните
граници на с.Снежа с рег.№ BGS 18.67725-01

744 226

ОБЛАСТ ВАРНА
32. Белослав

Аварийно възстановителни мероприятия за възстановяване и укрепване на пропадаща част
от гробищен парк в гр. Белослав

207 911

Предложения за одобряване на допълнителни
разходи/трансфери

Приложение
към Протокол № 1
от 10.04.2019 г.

33. Бяла /Вн

Укрепване на местност "Шергурна", гр. Бяла

600 000

34. Дългопол

Ревизия и възстановителни работи на Западно дере; облицовка на центр. дере от центъра до
ул."маршал Толбухин"; ревизия и възстановителни СМР на Централно дере - покрита част
и до вливането му; СМР по открит отводнителен канал, от жп прелез до заустването му в
р.Камчия, гр.Дългопол

457 940

І ф. - 50%, ІІ ф. до лимита по
чл.12(4)

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
35. Велико Търново

Възстановяване на общински път VTR2026/път-І-4 Севлиево-Велико Търново/-с.Леденикс.Шемшево /GAB 3110/

269 262

36. Велико Търново

Възстановяване на общински път VTR 1006 /път-І-4 Севлиево - Велико Търново/-депо
строителни отпадъци - с.Леденик

279 568

37. Велико Търново

Възстановяване на ул."Климент Охридски" /път ІІІ-514/ при манастирския комплекс
"Великата Лавра" до църквата "св. Четиридесет мъченици", гр. Велико Търново

600 000

38. Велико Търново

Трайно възстановяване на каменния мост над р.Белица в гр.Дебелец

224 988

39. Велико Търново

Стоманобетонов мост над р. Белица на общински път VTR 1010 "/І-5/ Дебелец - жп гара
Дебелец-Велико Търново, кв."Чолаковци", ул. "Сан Стефано" (GAB 3110)

324 429

40. Велико Търново

Възстановяване на църковен храм "Св. архангел Михаил", кв."Чолаковци", гр. Велико
Търново

17 145

41. Велико Търново

Възстановяване на водосток и общински път GAB 3110 /път ІІІ-303/ Керека-граница
общини (Дряново-В.Търново)-Шемшево-Велико Търново в участъка между новостроящ се
мост над р.Янтра и гр.Велико Търново

202 739

42. Велико Търново

Възстановяване на общински път VTR1202/ІІІ-405/Павликени-Дъскот-Паскалевец-Граница
общ.(Павликени - Велико Търново) - / VTR1012/ в участък от км 19+000 до км 22+400

200 000

І ф. - 50%, ІІ ф. до лимита по
чл.12(4)

43. Горна Оряховица

Ремонт на покрива на МБАЛ "Св. Иван Рилски - Горна Оряховица" ЕООД, гр. Горна
Оряховица

580 000

І ф. - 50%, ІІ ф. до лимита по
чл.12(4)

І ф. - 50%, ІІ ф. до лимита по
чл.12(4)

Предложения за одобряване на допълнителни
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към Протокол № 1
от 10.04.2019 г.

44. Златарица

Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище на път VTR 1161 при км
10+700, с. Долно Шивачево

100 891

45. Свищов

Възстановяване на подпорна стена на ул. "Екзарх Антим І" зад ПИ с индентификатор
65766.701.2464по кадастрална карта на гр.Свищов

67 138

ОБЛАСТ ВРАЦА
46. Враца

Възстановяване на тръбен водосток Ø 600 по ул. "р.Лева", с. Лиляче

11 648

47. Враца

Уширяване и продълбочаване на дере в с. Лиляче

12 177

48. Враца

Възстановяване на тръбен водосток Ø 200 по ул. "Скът", с. Лиляче

13 439

49. Враца

Възстановяване на тръбен водосток Ø 1000 по ул. "Георги Димитров", с. Лиляче

31 728

50. Враца

Укрепване на 2 бр. тръбни водостоци Ø 1000 по ул. "Стефан Караджа" и тръбен водосток Ø
600 по ул. "Тракия", с. Лиляче

51 373

51. Мизия

Изземване, натоварване, транспорт и обезвреждане на опасни за живота и здравето на
хората и околната среда химични вещества, находящи се на територията на бивш Комбинат
за целулоза и хартия, гр. Мизия

33 600

52. Мизия

Разплащане на аварийно-ремонтни дейности по възстановяване на нафтова горелка за
водогреен котел в ОДЗ "Незабравка", гр.Мизия

1 590

53. Мизия

Аварийно-ремонтни дейности по възстановяване на парна инсталация в административна
сграда на Община Мизия

21 213

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
54. Ардино

Изграждане на мост на р. Коджадере, път към с. Хромица

170 000

Предложения за одобряване на допълнителни
разходи/трансфери

55. Момчилград

Брегоукрепване на централно градско дере, гр. Момчилград - от профил 14 до профил 45 - Iви етап от обект "Брегоукрепване на централно градско дере, гр. Момчилград"

Приложение
към Протокол № 1
от 10.04.2019 г.

600 000

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
56. Бобов дол

Аварийно възстановявяне на участък от ул."Станке Димитров" между о.т. 48 и о.т. 49 в
с.Мламолово, чрез изграждане на анкерирана стоманобетонна стена, стеничка с ригола и
канавка, с. Мламолово

425 839

57. Сапарева баня

Почистване на дере "Асаница", укрепване на ул. "Асаница" и ремонт на ул. "Рила",
с.Ресилово

104 987

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
58. Априлци

Възстановяване на плочест водосток със светъл отвор 4,00 м над р.Сенковчица и улична
настилка в гр. Априлци, кв. "Острец"

52 284

59. Ловеч

Възстановяване на ул."С. Румянцев", ул."Незабравка", ул."Петко войвода", ул."Под липите"
и ул."Трифон Кунев", с. Соколово

278 036

60. Тетевен

Разплащане на разходи за разчистване на наноси от отводнително съоръжение /канал/ към
водосток на път ІІІ-358, находящ се в тр.Тетевен, кв."Полатен", източно от кв. 183 и 207 по
регулационен план на ул. "9-ти май" №1

4 972

61. Тетевен

Възстановяване на пропускната способност, подобряване на хидравличните елементи на
р.Градежница и възстановяване на техн. инфраструктура в с. Глогово и с.Градежница подобект Градежница, участък 5 - ул. "В. Левски", от км 0+000 до км 0+041,90

48 570

62. Тетевен

Възстановяване на пропускната способност, подобряване на хидравличните елементи на
р.Градежница и възстановяване на техн. инфраструктура в с. Глогово и с.Градежница подобект Градежница, участък 1.1 - ул. "Люляк", от км 0+000 до км 0+096

74 384

63. Тетевен

Възстановяване на пропускната способност, подобряване на хидравличните елементи на р.
Градежница и възстановяване на техн. инфраструктура в с. Глогово и с. Градежница подобект Градежница, участък 4 - ул."Ал. Стамболийски", от км 0+000 до км 0+141

83 751

І ф. - 50%, ІІ ф. до лимита по
чл.12(4)

Предложения за одобряване на допълнителни
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Приложение
към Протокол № 1
от 10.04.2019 г.

64. Тетевен

Възстановяване на пропускната способност, подобряване на хидравличните елементи на р.
Градежница и възстановяване на техническата инфраструктура в с.Глогово и с.Градежница - 312 871
подобект Глогово уч.2

65. Угърчин

Трайно възстановяване на последиците от проливни валежи в с.Кирчево и с.Катунец

150 000

улици и
отв.съоръж.

ОБЛАСТ МОНТАНА
66. Георги Дамяново

Изграждане на подпорна стена /ляво/ прилежаща на кв.28 - 90 м, с. Копиловци

163 773

67. Георги Дамяново

Изграждане на подпорна стена /дясно/ прилежаща на кв.47 и 45 - 150 м, с. Копиловци

255 238

68. Георги Дамяново

Изграждане на подпорна стена /дясно/ прилежаща на кв.12 - 40 м, с. Копиловци

77 496

69. Георги Дамяново

Изграждане на подпорна стена /ляво/ прилежаща на кв.20 - 80 м, с. Копиловци

70 280

70. Медковец

Аварийно възстановителни работи на бързотока на преливник на яз."Дере Сливовик",
с.Сливовик

281 000

71. Монтана

Неотложни възстановителни работи, почистване на речното корито на р. Вировска,
с.Габровница

161 817

72. Монтана

Аварийно-възстановителен ремонт на микроязовир "Липенска река", с.Липен

343 650

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
73. Белово

Мерки за превенция и елиминиране негативното влияние на наводненията по коритото на
р. Яденица чрез корекция, укрепване и доизграждане на подпорни стени в с. Голямо Белово
и гр. Белово - II-ри етап

600 000

74. Белово

Аврийно укрепване на ляв устой на мост за "Дунева махала", с.Момина клисура

217 157

І ф. - 50%, ІІ ф. до лимита по
чл.12(4)

Предложения за одобряване на допълнителни
разходи/трансфери

75. Панагюрище

Възстановяване на магистрален водопровод в местността "Поленак", в района на яз."Газян",
с. Бъта

Приложение
към Протокол № 1
от 10.04.2019 г.
311 998

ОБЛАСТ ПЕРНИК
76. Перник

Ремонт и реконструкция на пътен надлез на ул."Иван Вазов", гр.Перник над републикански
път І-6 /София-Радомир/ и жп линия София - Радомир

600 000

77. Радомир

Осигуряване на проводимост и укрепващи мероприятия на леглото на р.Диканска,
преминаваща през урегулираната част на с. Долна Диканя

309 479

І ф. - 50%, ІІ ф. до лимита по
чл.12(4)

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
78. Белене

Ремонт на сградата на СУ "Д. Дебелянов", гр. Белене, II-ри етап

340 000

79. Долна Митрополия

Възстановяване ул."Вит", с. Подем и изграждане на система за предпазване от дъждовните
води

610 791

80. Левски

Ремонт на покривна конструкция на "Кухненски блок" на сградата на Социален патронаж,
гр.Левски - УПИ ІІІ-2772 - кв.17

32 356

81. Плевен

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

82. Пордим

Почистване на коритото на дере р. Пелишатска бара, с.Каменец

198 358

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
83. Карлово

Аварийно почистване на речното корито на р. Кюп дере, и изгражадане на
стомонобетоново корито на реката преди и след мост между о.т. 26 и о.т. 27 по плана на
с.Певците

346 602

84. Куклен

Аварийно възстановяване на активизирани свалчищни участъци на общински път /ІІІ-8604/
Яворово-Добралък при км 5+900, км 10+350 и км 10+930

385 342

85. Лъки

Подпорна стена за укрепвяне на ул. "Преспа" между о.т. 292 и о.т. 294, гр.Лъки

246 223

без външна
топлоизол.

І ф. - 50%, ІІ ф. до лимита по
чл.12(4)

Предложения за одобряване на допълнителни
разходи/трансфери

Приложение
към Протокол № 1
от 10.04.2019 г.

86. Лъки

Възстановяване на подпорна стена и водосток за укрепване на ул. между ПИ № 62 и ПИ №
69 в с.Дряново

663 554

87. Перущица

Подпорна стена по източния край на речното корито на р.Перущинска (Стара) в зоната от
северния край на УПИ І (зеленина) до УПИ VІІ-1146 включително, кв.89 по регулационния
план на гр.Перущица

361 017

ОБЛАСТ РАЗГРАД
88. Лозница

Укрепване на свлачище в с.Манастирци

270 728

ОБЛАСТ РУСЕ
89. Иваново

Възстановяване проводимостта на отводнителен канал (дере) в регулацията на с.Мечка

87 103

90. Иваново

Възстановяване проводимостта на отводнителен канал (дере) в регулацията на с.Тръстеник

119 737

91. Ценово

Укрепване на свлачище на ул."Генерал Радецки" в с.Караманово

548 985

ОБЛАСТ СЛИВЕН
92. Котел

Аварийно възстановяване на мост и подпорни стени на р. Черна в с. Тича: подобект
"Подпорни стени на р. Черна"

407 000

93. Сливен

Възстановяване на разходи за неотложен ремонт на покрива на сграда - здравна служба,
с.Крушаре

39 851

ОБЛАСТ СМОЛЯН
94. Баните

Възстановяване и укрепителни работи по ул. "Шести септември", ул."Л. Димитрова" и ул.
"Хан Аспарух" - с. Баните, път за с. Долна Дрянка от км 0+000 до км 0+600 и имот пл. №
193 по плана на с. Вишнево

65 966

95. Девин

Изграждане на подпорна стена за укрепване на ул. "Мурсалица" между о.т. 1142 и о.т. 1164,
по ЗРП на кв. Настан, гр.Девин

353 550

частично за
подп. стени

Предложения за одобряване на допълнителни
разходи/трансфери

Приложение
към Протокол № 1
от 10.04.2019 г.

96. Доспат

Възстановяване на подпорна стена над улица между о.т. 319 и о.т. 322 в кв.27, с.Змейца

49 945

97. Доспат

Възстановяване на подпорна стена за укрепване на скат над ул. "Люляк" в кв.29, гр.Доспат

129 094

98. Златоград

Изграждане на тръбен стоманабетонов водосток Ø 200 по ул. "Миньорска", с.Ерма река

241 523

99. Мадан

Възстановяване на неотложни аварийно-възстановителни работи по осигуряване на
нормална проходимост на засегатите пътища и улици на територията на общината

57 790

100. Неделино

Аварийно възстановяване на терен под жилищна сграда, чрез изграждане на бетонова
подпорна стена в с.Еленка

102 039

101. Рудозем

Разплащане на разходи за почистване и възстановяване на пътната мрежа на територията на
общината

154 342

102. Смолян

Разплащане на непредвидени разходи за ликвидиране на последици от бедствено
положение в селата Широка Лъка, Еленска и гр.Смолян

129 849

103. Смолян

Възстановяване на разходи за извършени неотложни аварийно-възстановителни работи по
възстановявяне на общинската инфраструктура на територията на общината

249 423

104. Смолян

Възстановяване на разходи за изършени аварийни разходи на подпорна стена на ул.
"Момина вода" и ул. "Шипка", с.Момчиловци

105. Смолян

Аварийно укрепване и възстановяване на ул."Елица", с. Момчиловци.

460 620

106. Смолян

Разплащане на непредвидени разходи за ликвидиране на последици от бедствено
положение на 28.6.2018 г. територията на общ.Смолян

390 000

частично 1/2

107. Смолян

Разплащане на разходи за дейности за ликвидиране последиците от интензивните и
поройни валежи и обявено бедствено положение на 26.1.2019 г. на територията на
общ.Смолян

260 000

частично 1/2

2 372

Предложения за одобряване на допълнителни
разходи/трансфери
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от 10.04.2019 г.

108. Чепеларе

Укрепване на улица в с.Острица /пред магазина на селото/

154 366

109. Чепеларе

Възстановяване на извършени разходи за СНАВР при възникнала бедствена ситуация през
януари 2019 г. по високите части на територията на общ.Чепеларе

69 000

110. Чепеларе

Укрепване на срутищен участък на път SML 1314 /II-86 Хвойна-Чепеларе/ - местн. "Чудни
мостове" при км 8+750, с.Забърдо

369 000

ОБЛАСТ СОФИЯ
111. Столична община

Поддържане на откосите на язовирните стени и осигуряване проводимостта на водата при
висока вълна на разстояние 500 м след язовирните стени на язовирите общинска
собственост

112. Столична община

Превантивни мерки за недопускане на кризисни ситуации, предизвикани от намалена
проводимост на речните корита на територията на Столична община през 2019 г.

69 983

1 200 000

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
113. Гурково

Изграждане на мост при км 3+165 на път SZR 2101 /ІІІ-7007/Николаево-Брестова-Дворище Жълтопоп реконструкция на подходите към моста, корекция и почистване на речното
корито на р.Гарвашница, в землището на с.Димовци

545 807

СОФИЙСКА ОБЛАСТ
114. Етрополе

Възстановяване и укрепване устоите на бетонов мост в м. "Оселна", с. Брусен

71 712

115. Етрополе

Възстановяване и насипване на местен път и 4 бр. водостоци за м. "Бобоще", "Палушка" и
"Нейков дол", с. Брусен

191 700

116. Етрополе

Възстановяване и корекция на речното корито на р. Вранещица, кв. "Вранещица", гр.
Етрополе

110 376

117. Етрополе

Проучване и проектиране на корекция на коритото на р. Ябланица, гр. Етрополе в
определени участъци, в т.ч. І-ви подучастък с дължина 47,50 м от о.т. 434 до 2,3 м преди
ПРОФИЛ 35 на І-ви участък

229 113

частично 1/2

Предложения за одобряване на допълнителни
разходи/трансфери
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към Протокол № 1
от 10.04.2019 г.

118. Етрополе

Възстановяване на проходимостта на 4 бр. водостоци и канавки на местен път до м.
"Горунака", гр. Етрополе

35 120

119. Етрополе

Възстановяване, корекция на речното крито и почистване на р.Равна, в урбанизираната
територия на с.Бойковец

139 320

120. Ихтиман

Укрепване на мост над р.Мътивир на бул. "Димитър Попов", свързващ гр.Ихтиман с жп
гара Ихтиман

34 118

121. Ихтиман

Неотложни и възстановителни работи по инфраструктурата на общ.Ихтиман

212 651

122. Ихтиман

Основен ремонт и профилактика на канализационна, дъждоприемна и дъждопреливна
система към р. Мътивир по бул."Димитър Попов", ул."Софроний Врачански", ул."Шипка" и
ул."Йордан Попов", гр. Ихтиман

59 880

123. Ихтиман

Разплащане на разходи за гасене на пожар в района на сметище за битови отпадъци в
м."Садината", гр.Ихтиман

62 268

124. Копривщица

Ремонтни работи на водопровод от вр. "св. Илия" до 200 м3 резервоар, гр.Копривщица

76 364

125. Костинброд

Възстановяване на неотложни аварийно-възстановителни работи за почистване леглото на
на р. Сливнишка и увеличаване водопроводимостта в участък от моста при с. Петърч
(гарата) на път SFO 2406 до вливането на реката в р. Блато

110 556

126. Правец

Ремонтно-възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с.Джурово
с мах. "Утявец"

104 795

127. Правец

Ремонтно-възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър, свързващ
с.Калугерово с махалите "Карадашица", "Костадиновец", "Връбчовци", "Лъга", "Клената"

85 578

128. Правец

Ремонтно-възстановителни работи по общински път SFO 3478 /ІІІ-3009, Правец - п.к.
Етрополе/ Правешки манастир

201 924

129. Челопеч

Аварийно-възстановителни работи по корекция на участък от речното корито на р.Воздол,
с. Челопеч, І-ви етап

274 535

ОБЛАСТ ХАСКОВО

Предложения за одобряване на допълнителни
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от 10.04.2019 г.

130. Ивайловград

Възстановяване на разрушена дига на р. Бяла край ПС за питейни води с. Меден бук и
почистване на речното корито за осигуряване на проводимостта при високи води

314 878

131. Ивайловград

Възстановяване на разрушени диги на р. Бяла край с. Одринци и почистване на речното
корито за осигуряване на проводимостта при високи води

621 838

132. Любимец

Аварийно-възстановителни работи по реконструция на подпорна стена и отводнителна
система на улица в с.Белица

55 000

133. Любимец

Аварийно-възстановителни работи по укрепване на пътен мост в с.Белица

19 959

134. Любимец

Аварийно-възстановителни работи, корекция на коритото на дере "Вереня" в с.Малко
градище

148 338

135. Любимец

Аварийно-възстановителни работи по възстановяване на подпорна стена и речно корито на
р.Селска в с.Малко градище

199 884

136. Любимец

Аварийно-възстановителни работи по участък от корито на р. Селска в с. Вълче поле бетоново речно корито и всички съоръжения в участъка

121 739

137. Минерални бани

Укрепване на част от бреговете на р. Банска, преминаваща през с.Татарево, в участъка от
о.т. 39 до о.т. 69

238 682

ОБЛАСТ ШУМЕН
138. Каспичан

Основен ремонт на покрива на сграда - Център за настаняване от семеен тип, гр.Каспичан

64 600

139. Каспичан

Рехабилитация на мостово съоръжение по ул."Осми март", гр. Плиска

108 961

ОБЛАСТ ЯМБОЛ
140. Ямбол

Ремонтно-възстановителни работи на преливник, водобоен кладенец и подпорна стена на
разделително съоръжение на р. Тунджа при гр. Ямбол при км 31+200

667 550

Всичко: 33 123 981

