
ПРИЛОЖЕНИЕ №14

№ по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА

Първоначален 

разчет за  2023 г.

1 2

І.  ЦЕЛЕВА КАПИТАЛОВА СУБСИДИЯ - 2023 г. 1,250,000

 МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

603 §51-00

Актуализация на работни проекти за изграждане и рехабилитация на външна и вътрешна 

водоснабдителна система и съоръжения на с. Брезе 26,987                      

603 §51-00

Актуализация на работни проекти за изграждане и рехабилитация на външна и вътрешна 

водоснабдителна система и съоръжения на с. Беден 23,077                      

603 §51-00

Актуализация на работни проекти за изграждане и рехабилитация на външна и вътрешна 

водоснабдителна система и съоръжения на с. Михалково 20,236                      

606 §51-00 Рехабилитация на централна част на кв.Настан, гр.Девин 382,017                    

606 §51-00

Реконструкция и рехабилитация на улица в с.Гьоврен от о.т 38 през о.т 90А - о.т 84 - о.т.83В - о.т 103 до 

о.т.98 237,714                    

606 §51-00 Ремонт и рехабилитация  на улица от о.т. 30  до  о.т 42 в с. Лясково             90,000                      

606 §51-00

Основен ремонт и рехабилитация  на улица от о.т. 115, през о.т. 114, о.т. 124 до о.т. 129 и през о.т. 118  

до  о.т. 121 и до о.т. 107 в с. Триград 140,719                    

606 §52-06

Укрепителна подпорна стена за улица, от о.т.129 до о.т.129+18м, в рамките на УПИ VII, кв. 18 по плана 

на с. Осиково 68,676                      

606 §52-06 Укрепителна подпорна стена за улица, между о.т.7 и о.т.8 и между о.т.11 и о.т.13 по плана на с. Жребово 145,500                    

738 §51-00 Основен ремонт на част от покрив на читалище, УПИ XI, кв. 19 по плана на с. Селча 79,260                      

322 §51-00

„Изготвяне на технически проект на обект: Реконструкция и модернизация на образователната среда в 

сградата на Средно училище „Христо Ботев“ гр. Девин, находяща се в имот с идентификатор 

20465.502.18 по КККР на гр. Девин, област Смолян”. 35,814                      

II.  ЦЕЛЕВА КАПИТАЛОВА СУБСИДИЯ - ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 841,215

А. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

606 §51-00

Реконструкция и рехабилитация на улица в с.Гьоврен от о.т 38 през о.т 90А - о.т 84 - о.т.83В - о.т 103 до 

о.т.98 294,100                    

606 §51-00 Рехабилитация на централна част и част от ул. Лиляна Димитрова в кв.Настан, гр.Девин 122,940                    

606 §51-00

Основен ремонт на част от улици  "Шина Андреева", "Равня", "Шипка" и Слави Кацаров" в гр.Девин и 

прилежащата им инфраструктура 14,125                      

606 §51-00 Основен ремонт и рехабилитация на част от улица "Руен" и част от улица "Рожен" в кв.Въртлек, гр.Девин 321,800                    

606 §51-00 Рехабилитация на централна част и основен ремонт на тротоари по главна улица в с. Грохотно 1,450

738 §52-02

Пристрояване на обслужващо помещение към съществуваща сграда - читалище, в УПИ VIII, кв. 12, с. 

Беден 7,485

606 §52-06 Изграждане на линейни отводнителни шахти по главна улица, от О.Т.77а до О.Т.3 с. Лясково 15,480

603 §51-00 Ремонт и рехабилитация на канализацията от О.Т.61 до О.Т.64 в с. Осиково 19,280

603 §51-00 Ремонт и рехабилитация на канализация в ПИ 20465.504.961, кв. 68, гр. Девин 2,262

412 §51-00

Изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционен проект със съществените изисквания към 

строежите на обект "Основен ремонт на Детско отделение в МБАЛ - Девин" 1,080

619 §54-00 Придобиване на земя за изграждане на инфраструктурни обекти 15,789
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832 §52-06 Укрепване на общински път ІV-19776 Тешел - Триград 1,080

738 §51-00 Енергийна ефективност на НЧ Просвета с.Лясково 12

619 §52-06

Изграждане на кът за наблюдение и отдих на р.Девинска и закупуване на оборудване за изпълнение на 

доброволчески инициативи за почистване на река Девинска и язовир Цанков камък- СН 600

122 §52-01 Сървър 1,980

311 §51-00 Изготвяне на технически проекти на обект: Детска градина „Радост“ с.Гьоврен, община Девин 21,752

III. ДЕЛЕГИРАНИ  ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 495,286

239 §52-03 Изграждане на система за видеонаблюдение и контрол на вход/изходи на гр.Девин 19,710

239 §52-01 Доставка на компютри за МКБППМН 6,000

285 §52-03 Колесар за лодка 2,900

526 §52-03 Мултифункционално устройство за ЦОП 2,000

322 §51-00 Ремонт на покрива на сградата на СУ "Христо Ботев" 408,608

322 §51-00 Основен ремонт на ОУ "Пейо Яворов", с.Гьоврен 53,068

326 §52-01 Придобиване на компютри и хардуер за ПГЕ "А.С.Попов" 3,000

IV. СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА 217,161

122 §52-01 Придобиване на компютри за Общинска администрация 6,000

123 §52-01 Придобиване на компютри за Общински съвет 5,000

606 §51-00 Ремонт и рехабилитация  на улица от о.т. 30  до  о.т 42 в с. Лясково        91,200

606 §51-00 Ремонт и рехабилитация  на улица от о.т. 42  до  о.т 77 А в с. Лясково 1,985

745 §52-06 Заграждане на гробищен парк в с.Беден 24,000

898 §52-02

Придобиване на сграда - Работилница за топли закуски и тестени изделия, УПИ XI, кв. 59 по ПУП на гр. 

Девин 50,000

605 §52-03 Напорна помпа за Беденски бани 12,026

322 §51-00 Основен ремонт на сградата на ОУ "Гео Милев", с.Грохотно 26,950

V. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ДДС - ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 21,651

603 §52-06 Изработване на цялостен проект  за изграждане и рехабилитация на В и К  в град Девин и селата 21,651

VI. ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ 35,900

122 §52-04 Придобиване на високопроходим автомобил 35,900

VII. ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ - ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 6,000

412 §51-00 Основен ремонт на сградата на МБАЛ Девин 6,000

VIII. ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА ОТ МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И 

ПОДПОМАГАНЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ 1,906,788



284 §51-00

Общински път SML1050/III-197/ „Тешел – Триград – Кестен” от км 5+850 до км 5+970-ПМС 57 от 

15.04.2022 г. 10,420

284 §51-00

Общински път SML1050/III-197/ „Тешел – Триград – Кестен” от км 7+270 до км 7+320-ПМС 57 от 

15.04.2022 г. 11,026

284 §52-06

Възстановяване и изграждане на подпорна стена за укрепване на ул. "Г.Димитров" между о.т. 858 и о.т. 

859, кв.Настан,гр.Девин-ПМС 154 от 05.07.2022 368,991

284 §52-06

Възсановяване на мост, имот 506413, УПИ-VIII, кв.131, кв.Настан, ул.Малина от о.т.888 до 

о.т.890,гр.Девин- ПМС 188 от 21.07.2022 609,494

284 §52-06

Изграждане на ПС за укрепване на левия бряг на р.Въча и ул.Старо село, о.т.1192 през о.т.1193 до 

о.т.1195, гр.Девин- ПМС 188 от 21.07.2022 646,729

284 §52-06

Възстановяване и изграждане на подпорна стена за укрепване на улица в кв.26 при о.т.200 и о.т. 201 по 

ПУП на с.Триград-ПМС 300/28.09.2022 260,128

IX. СРЕДСТВА ПОЛУЧЕНИ ОТ БАНКОВ КРЕДИТ-Преходен остатък 2

714 §51-00  "Основен ремонт и реконструкция на общински градски басейн" гр.Девин 2

X. ДАРЕНИЕ-ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 3,983

412 §51-00 Основен ремонт на детско отделение в МБАЛ - Девин 3,983

ХI. СРЕДСТВА ОТ МРРБ 2,792,489

603 §51-00

Изграждане, реконструкция и рехабилитация на външна и вътрешна водоснабдителна система и 

съоръжения в кв.Настан,гр.Девин- етап 1 2,792,489

XIІ. ТРАНСФЕРИ-ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 706,279

623 §52-04 Машина за почистване, миене и дезинфекция - РИОСВ 479

619 §51-00

Реконструкция и укрепване на общинско дере между кв.16 и кв.21 по ПУП на с.Грохотно-ПМС 

309/03.10.2022 и споразумение №Д-33-8/03.11.2022 с МОСВ 705,800

XIIІ. ЗАЕМ ОТ БАНКА 600,000

832 §51-00

Основен ремонт и рехабилитация на общински път SML 1053 / III-866 „Широка лъка – п.к. Беден / - 

Брезе“, с.Брезе 43,200

832 §51-00

Основен ремонт и рехабилитация на общински път SML 1052 / SML1050 „Тешел – Триград / - Гьоврен“, 

с.Гьоврен 12,480

832 §51-00

Основен ремонт и рехабилитация на общински път SML 2054 / III-866 „Широка лъка – Девин / - Беден“, 

с.Беден 49,920

832 §51-00 Основен ремонт и рехабилитация на общински път SML1050 „Тешел – Триград – Кестен”, с.Кестен 176,640

832 §51-00

Основен ремонт и рехабилитация на общински път SML 1056 / III-866 „Девин – Михалково / - Селча“, 

с.Селча- от км 5+175.79 до км 13+600.00 81,120

832 §51-00

Основен ремонт и рехабилитация на общински път PAZ2044 / III-377, Равногор – Нова махала / Граница 

общ. (Брацигово – Батак) – Фотиново – Граница общ. (Батак – Девин) – Девин / III-197 /-от с.Селча до 

границата с община Батак 32,640

832 §51-00

Основен ремонт и рехабилитация на общински път SML2071 /III-866, Михалково-Кричим/ - Осиково - /III-

866/ Девин, с.Осиково 36,000

603 §51-00

Основен ремонт, реконструкция и рехабилитация на довеждаща водоснабдителна система и 

съоръжения, с.Брезе 48,000

603 §51-00

Основен ремонт, реконструкция и рехабилитация на довеждаща водоснабдителна система и 

съоръжения, с.Михалково 62,400

603 §51-00

Основен ремонт, реконструкция и рехабилитация на довеждаща водоснабдителна система и 

съоръжения, с.Селча 57,600

XIV. ОБЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА 3,282,038

Проекти финансирани по програма "Развитие на човешките ресурси "



122 §52-01 Придобиване на компютри по проект "Укрепване капацитета на община Девин" 1,100

Проекти финансирани по програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.

412 §51-00

Основен ремонт на детско отделение в МБАЛ - Девин. Проект -Укрепване на капацитета на болничната 

мрежа за реализация при кризи, Договор BG16RFOP001-9.001 87,391

412 §52-03

Станция за кислород със съпътстваща инсталация.Проект -Укрепване на капацитета на болничната 

мрежа за реализация при кризи, Договор BG16RFOP001-9.001 28,392

619 §51-00

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в четири жилищни сгради на територията на гр. Девин” -  

с адрес гр. Девин, ул. "Цветан Зангов" № 1, ул. "Хан Аспарух" №17 и ул. "Рожен" №6 и

 ул. "Освобождение" №33, Договор BG16RFOP001-2.003-0008- С01 1,501,308

619 §51-00

Повишаване на енергийната ефективност в четири жилищни сгради на територията на гр. Девин, община 

Девин” -  с адрес ул. "Александър Костов" № 12, ул. "Освобождение №27 и ул. "Родопи" №8,  ул. 

"Дружба" №51 Договор BG16RFOP001-2.003-0014-C01 1,640,885

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020

311 §52-01 Придобиване на компютри и принтери-Еко малчуган 17,068

606 §52-03 Видеонаблюдение-Ремонт на мостови съоръжения в гр.Девин, община Девин 5,894

ВСИЧКО 12,158,792

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:………………………………ЗДРАВКО ИВАНОВ


