
№ по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА ПЛАН 2014 г.
1 2 3

І.           ЦЕЛЕВА КАПИТАЛОВА СУБСИДИЯ 450400
А. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 180800

122 §51-00 Основен ремонт на сградата на кметство с. Триград 7500
122 §51-00 Основен ремонт на сградата на кметство Жребево 3500
122 §51-00 Основен ремонт на сградата на кметство Брезе 6000
122 §51-00 Основен ремонт на сградата на кметство Лясково 7500
122 §51-00 Основен ремонт насградата на кметство Осиково 7500
311 §51-00 Основен ремонт на ОДЗ "Изворче", ОДЗ "Здравец" и Дом на културата 23280
469 §51-00 Основен ремонт на МБАЛ - Девин - ІІ етап 5311
469 §52-02 Доизграждане на част от административна сграда в кв. 68 , УПИ І по ПУП на гр. Девин 30000
606 §51-00 Реконструкция и изграждане на улична мрежа на кв. "Врътлек" 14790
606 §51-00 Рехабилитация на улица от о.т.111,1547,1849 до о.т.1550 в кв.68 по плана на гр. Девин 10494
606 §51-00 Рехабилитация на улици в с. Беден 15000
606 §51-00 Направа на кръпки на асфалтова настилка на улици в с. Гьоврен 17465
619 §52-06 Изработване на проекти за ПСОВ Девин 17520
619 §53-09 Изработване на цифров модел на плановете на селата 5900
311 §51-00 Основен ремонт на ОДЗ "Изворче", ОДЗ "Здравец" и Дом на културата  5 % резерв 9040

Б. ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА 269600
832 §51-00 Основен ремонт на път ІV- 19782 Тешел -Триград - Гьоврен 10000
832 §51-00 Основен ремонт на път ІV-86835 Михалково-Селча от км. 0+000 до 13+600 15000
832 §51-00 Основен ремонт на път ІV-19776 път Тешел -Триград - Кестен 231120
832 §51-00 Основен ремонт на път ІV-19776 път Тешел -Триград - Кестен  - 5 % резерв 13480

В. ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2013 г. 177942
832 §51-00 Основен ремонт на път ІV-19776 път Тешел -Триград - Кестен 177942

II. Капиталови разходи финансирани от постъпления от продажба на общински нефинансови активи     -    2014 г. 83333

606 §51-00 Изкърпване на асфалтова настилка на входната артерия на гр. Девин, ул. "Родопи" и ул. "Гимназиална" 16693
606 §51-00 Рехабилитация на улици в кв. Настан, гр. Девин 44315
603 §52-06 Изграждане на канализация с. Гьоврен 22325
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IIІ. Капиталови разходи финансирани от постъпления от продажба на общински нефинансови активи  - преходен остатък 
от 2013 г. 51166

311 §51-00 Реконструкция и промяна предназначението на детска градина в кв. Люляк в общностен център за деца и семейства 3000
603 §52-06 Изграждане на канализация с. Грохотно - ІІ етап - строителен надзор 8640
603 §52-06 Изготвяне на оценка за съответствие и стр. надзор на проект за канализация  с. Гьоврен 4380
603 §52-06 Изграждане на канализация и водосток на ул. "Пионерска" кв. Настан, гр. Девин 16966

619 §52-00
Направа на мост с два устоя и крилни стени на триградска река пред хижа "Триградски скали"
с. Триград 18180

ІV. Собствени средства 24173
122 §51-00 Основен ремонт на сградата на Общинска администрация 5000
606 §54-00 Придобиване на земя за изграждане на улица "Руен" кв.62 и кв.72 19173

V. ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 2500
526 §52-01 Придобиване на компютри и хардуер - Център за обществена подкрепа 2500

VІ. ИБСФ  -  фонд "Приватизация" 541
122 §52-01 Придобиване на компютри и хардуер 541

VІІ. ТРАНСФЕРИ ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ - преходен остатък от 2013 г. 400000
20412 §52-03 Придобиване на дълготрайни материални активи за МБАЛ Девин 232645
20412 §51-00 Основен ремонт на МБАЛ Девин 167355

VІІІ. Целеви средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет 166414

284 §52-06
Възстановяване на подпорна стена за укрепване на ул. "Л. Димитрова" между о.т.1020 и о.т.1021 кв.122 по ПУП на кв. Настан, гр. 
Девин 47842

284 §52-06 Изграждане на подпорна стена на път ІV-86832 при км.2+300, за с.Беден 118572

ІХ. ОБЕКТИ ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 12030291

606 §52-06
Подпорна стена, укрепваща речното корито и улица от о.т.233 до о.т.223, с. Грохотно, община Девин - допълнителен собствен 
принос на общината 235846

606 §52-06 Подпорна стена, укрепваща речното корито и улица от о.т.233 до о.т.223, с. Грохотно, община Девин 755130

827 §52-06

Рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа с пречиствателно съоръжение за отпадъчни води и подобряване на 
уличната настилка в село Грохотно. Рехабилитация на водоснабдителната мрежа и подобряване на уличната настилка в 
с.Стоманево и рехабилитация на водоснабдителната мрежа в село Осиково 1550372

827 §52-06

Паркоустройствен проект и благоустройство на гр.девин - подобекти: кв. "Въртлек" с крайречна пешеходна алея първи и втори 
етап, централна градска част-площад "Възраждане" и подход към кв. "Въртлек" с крайречна пешеходна алея, гробищен парк на 
източния подход на гр.Девин - първи етап, автоматизирана подземна поливна система с помпено-хидрофорна система, 
реконструкция на улична мрежа 990453

827 §52-06 Рехабилитация на улична мрежа село Триград и село Селча 1682101
827 §52-06 Паркоустройствен проект на източния подход и благоустройство на гр.Девин - ІІ етап 1395770

827 §52-06
Реконструкция на водоснабдителна и канализационна мрежа с пречиствателно съоръжение и подобряване на уличната настилка в 
село Селча 1909669



827 §52-06
Реконструкция на водоснабдителна и канализационна мрежа с пречиствателно съоръжение и подобряване на уличната настилка в 
село Триград 2608405

826 §52-06 Кът за отдих и наблюдение в УПИ І, кв.43 по плана на град Девин 38642
826 §52-06 Алей на туриста - І етап 378524
826 §52-06 Алей на туриста - ІІ етап 390846
826 §52-06 Кът за риболов и наблюдение при скален феномен "Слона" 94533

ВСИЧКО 13386760

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:
                                                                                      /ЦВЕТАЛИН ПЕНКОВ/




