
№ по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА Бюджет - КР 
2020 г.

1 2 3

І.  ЦЕЛЕВА КАПИТАЛОВА СУБСИДИЯ - 2020 г.

 МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 603 800

606 §51-00
Основен ремонт на компрометирана подпорна стена в регулацията на кв. 124, м/у о.т. 872 и о.т. 873, гр. Девин, кв. 
Настан 98 040

606 §51-00 Изграждане на подпорна стена срещу ОТ 156 между УПИ XII и УПИ VIII кв. 20 на с. Кестен 42 060

122 §51-00 Основен ремонт на сграда на кметство в с. Триград 26 040

606 §51-00 Рехабилитация на централна част и основен ремонт на тротоари по главна улица в с. Грохотно 45 000

619 §51-00 Основен ремонт на обществена тоалетна в УПИ XIV, кв. 17, с. Беден 15 960

619 §52-03 Изграждане на система за видеонаблюдение в с. Беден 4 800

619 §52-06 Ограждане на гробищен парк в местност "Калявища", УПИ I, кв. 1, с. Брезе 10 560

606 §51-00 Основен ремонт на стълбище от централен площад до читалище в с. Гьоврен 18 420

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

606 §51-00 Ремонт и рехабилитация на улица от О.Т.46 до О.Т.43 в с. Михалково 33 600

606 §52-06 Изграждане на подпорна стена по улична регулация на УПИ X-26, кв. 1, с. Стоманево 26 640

122 §51-00 Основен ремонт на покрив на сградата на кметството в с. Селча 20 640

603 §51-00 Ремонт и рехабилитация на канализацията от О.Т.61 до О.Т.64 в с. Осиково 14 280

738 §51-00 Основен ремонт сграда на Дом на културата, ул. "Орфей", гр. Девин 60 000

122 §52-01 Придобиване на компютри и хардуер 25 080

619 §52-06 Изграждане на нов гробищен парк и довеждаща улица до него в гр. Девин 39 200
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603 §51-00 Ремонт и рехабилитация на канализация в ПИ 20465.504.961, кв. 68, гр. Девин 45 000

606 §51-00 Основен ремонт на тротоари по ул. Родопи, от О.Т.419 до О.Т.356 и мост "Старата върба" в гр. Девин 63 000

II.  ЦЕЛЕВА КАПИТАЛОВА СУБСИДИЯ - ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 474 603

А. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 474 603

606 §51-00
Основен ремонт на компрометирана подпорна стена в регулацията на кв. 124, м/у о.т. 872 и о.т. 873, гр. Девин, кв. 
Настан 1 070

311 §51-00 Ремонт на водопроводна инсталация в сградата на ОДЗ "Изворче" гр.Девин 10 893

412 §51-00 Упражняване на строителен надзор на обект  "Основен ремонт на Детско отделение в МБАЛ Девин" 1 500

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" 1 200

603 §52-06
Упражняване на авторски надзор и оценка на съответствие на обект "Изграждане, реконструкция и рехабилитация на 
външна и вътрешна водоснабдителна система и съоръжения в кв.Настан гр.Девин - етап 1 2 665

606 §51-00 Упражняване на авторски надзор на обект "Рехабилитация и реконструкция на ул.Планинско цвете"  1 000

606 §51-00 Упражняване на строителен надзор на обект "Рехабилитация и реконструкция на ул.Планинско цвете"  744

606 §52-03 Изграждане на покривна конструкция на стълбище на ул.Малчика гр.Девин - 1 етап 64 995

619 §51-00 Доставка и полагане на изкуствена тревна настилка на спортна площадка  кв. "Врътлек" гр.Девин 66 000

619 §51-00 Упражняване на строителен надзор на обект "Основен ремонт и реконструкция на общински градски басейн" гр.Девин 1 494

619 §52-06 Дофинансиране на СМР на обект "Гробищен парк и довеждаща улица до него" 46 200

619 §53-09 Изработване на общ устройствен план на община Девин - собствен принос 17 820

759 §51-00
Упражняване на авторски надзор на обект " Намаляване на емисиите на парниквите газове, посредством внедряване на 
мерки за енергийна ефективност в Дом на културата гр.Девин 1 200



832 §52-06

Изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционен проект със съшествените изисквания към строежите на обект 
"Възстановяване и изграждане на подпорна стена и водосток за укрепване на пътя Тешел - Триград - Кестен разклон за 
с.Жребово при км.6+065" 1 200

122 §52-01 Придобиване на компютри и хардуер  за Общинска администрация 3 475

311 §51-00 Реконструкция и преустройство в детска градина в УПИ ХІІ, кв.49, кв. "Люляк" - ППР - става авторски надзор 2 000

603 §52-06 Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа  и второстопенни водопроводни клонове с. Лясково - СН 3 580

606 §51-00
Рехабилитация и реконструкция на улици - "Хан Аспарух", "Тинтява" и ул. "Пирин" гр.Девин - СМР - 80500 лв. и СН - 2 
500 лв. 35 581

606 §51-00 Основен ремонт на улици с. Лясково - СМР - 105780 лв. и СН - 2500 лв. 107 116

606 §51-00 Ремонт и рехабилитация на улици в с. Грохотно, община Девин - изработване на технически проект 1 500

606 §51-00 Основен ремонт на ул. "Велико Търново", гр.Девин 2 661

606 §51-00 Основен ремонт на тротоари на ул."Родопи", гр.Девин 3 006

606 §51-00 Рехабилитация на ул. "Мурсалица" и ул. "Л. Димитрова", гр.Девин, кв.Настан 11 614

606 §52-06 Обособяване на кръгово движение в гр.Девин  - ППР и  СМР - предложение без СМР 3 000

606 §52-06 Доставка и направа на тротоари на ул. "Бузлуджа", гр. Девин 2 006

606 §52-06 Изграждане на тротоари  в с. Селча 2 345

606 §53-09

Изработване на технически проекти за: Реконструкция на ул."Гимназиална" в участъка от о.т. 1242, през о.т.148, о.т. 
45 до о.т.41, гр Девин; Ремонт и реконструкция на ул."Руен" от о.т.1935 до о.т. 1941; Ремонт и реконструкция ул. 
"Гимназиална" от о.т.136 до о.т. 125 "а"; Ремонт и реконструкция на  ул. "Ястребино" от о.т 1532 до края на 
застояването; Ремонт и реконструкция на  ул."Армейска" 2 400



606 §53-09 Изработване на технически проект на ул. "Хайдушка поляна" в гр.Девин, кв.Настан 8 820

606 §52-03 Изработване на технически проект за изграждане на покривна конструкция на стълбище на ул. "Малчика" 3 500

619 §53-09 Изработване на ПУП с.Лясково 5 000

619 §54-00 Придобиване на земя за гробищен парк с.Брезе 3 000

619 §54-00 Придобиване на земя за изграждане на инфраструктурни обекти 17 012

759 §51-00 Енергийна ефективност в Дом на културата в гр.Девин - СН 9 000

832 §51-00 Основен ремонт на път  Осиково-Кричим - ППР 2 000

832 §52-06 Укрепване на общински път ІV-19776 Тешел - Триград 14 000

Б. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

10526 §52-03 Доставка на техника и оборудване на сензорна зала и зала за групова работа в ЦОП 14 000

10738 §52-03 Доставка и монтаж на нови седалки в НЧ "Съединение - 2006"  с. Осиково 6

III.ДЕЛЕГИРАНИ  ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 7 880

10239 §52-01 Доставка на компютри за МКБППМН 6 680

10526 §52-01 Доставка на компютъри за ЦОП 1 200

IV. ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ ПО ПОСТАНОВЛЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ- ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 2 540 754

606 §52-06 Доизграждане на ул. "Хан Аспарух и паркинг към нея"-по ПМС №348/18.12.2019 120 000

606 §51-00 Ремонт и рехабилитация на улици в с.Селча, с. Грохотно и с.Триград, община Девин- по ПМС №348/18.12.2019 780 000



606 §51-00 Ремонт и реконструкция на улици в с. Осиково 2 713

606 §51-00 Ремонт и реконструкция на улици в с. Гьоврен-по ПМС 153/2017г. 14

606 §51-00 Ремонт и реконструкция на улици в гр. Девин, кв. "Въртлек"-по ПМС №260/2017г. 343 264

606 §51-00 Ремонт и рехабилитация на улици в с. Грохотно, община Девин- по ПМС №165/2018г. 9 613

606 §51-00 Основен ремонт и реконструкция на улица в с. Лясково, община Девин-по ПМС №165/2018г. 72 311

606 §51-00 Ремонт и рехабилитация на централна градска част в гр.Девин-по ПМС №315/2018г. 894 000

619 §52-06 Изграждане на нов гробищен парк и довеждаща улица до него в гр. Девин-по ПМС №165/2018г. 318 839

V.ДЕЛЕГИРАНИ  ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ-ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 8 068

10526 §52-01 Доставка на компютъри за ЦОП в т.ч. 1000 лв. от 2018г. 68

10526 §52-03 Доставка на техника и оборудване на сензорна зала и зала за групова работа в ЦОП 8 000

VI. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ ОТ 2019 г. 2 500

619 §52-03 Електрически къртач 2 500

VII. 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

VIII. ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ - 2017 г. , 2018 г. и 2019г. 99 333

606 §52-03 Изграждане на покривна конструкция на стълбище на ул.Малчика гр.Девин - 2 етап-2019г. 65 000



311 §51-00 Доставка и монтаж на дограма в ДГ кв. Настан 1 800

412 §51-00

Основен ремонт на сградата на МБАЛ Девин- Архитектурно заснемане, изготвяне на обследване за установяване на 
технически характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-т.5 от ЗУТ, съставяне на технически паспорт 
и изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите мерки в съответствие с 
нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност съгласно ЗЕЕ 6 000

606 §10-30 Текущ ремонт на отводнително съоръжение на ул. "Гимназиална" 20000

832 §52-06 Изграждане на подпорна стена, укрепваща път SML 1050/Тешел-Триград/ 1 533

832 §52-06 Укрепване на общински път ІV -86842 Михалково - Кричим - Осиково 5 000

IX. ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА ОТ МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ КЪМ 
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ- ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 553 162

10284 §52-06 Изграждане на ПС в с.Триград укрепваща улица от о.т.6 до о.т 24 по ПУП на с. Триград - ПМС 76 от 18.04.2017 г. 15 766

10284 §52-06
Изграждане на подпорна стена и водосток за укрепване на пътя Тешел-Триград- Кестен, разклон за с. Жребово, при км 
6+065-по ПМС 125/2018г. 183 846

10284 §52-06
Изграждане на подпорна стена за укрепване на ул."Мурсалица" между о.т.1142 и о.т.1164, по ЗРП на кв.Настан, 
гр.Девин-ФО-15/07.05.2019 353 550

X.СРЕДСТВА ПОЛУЧЕНИ ОТ БАНКОВ КРЕДИТ 688 501

619 §51-00  "Основен ремонт и реконструкция на общински градски басейн" гр.Девин-СМР-628999лв. ТП-20 000 лв. и АН-4000лв. 316 500

606 §51-00 Рехабилитация и реконструкция на ул."Планинско цвете" 127 298

604 §51-00 Подмяна на улично осветление в населените места от община Девин 144 703

412 §51-00 Основен ремонт на детско отделение в МБАЛ - Девин 100 000



XI. ОБЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА 8 750 084

Проекти финансирани по  Програма за развитие на селските райони

606 §51-00 "Реконструкция на улична мрежа в град Девин" 992 355

714 §52-03 "Изграждане на многофункционална спортна площадка в град Девин, община Девин" 94 098

832 §51-00
"Рехабилитация на път PAZ 2044/III-377, Равногор-Нова Махала/ граница Община (Брацигово-Батак)/Фотиново-
граница Община (Батак-Девин)/ Девин III-197 от км 0+000 до км 12+500" 6 935 797

Проекти финансирени по ОП "Региони в растеж"

619 §51-00 „Въвеждане на енергоефективни мерки на жилищните сгради на територията на град Девин” 695 834

Проекти финансирени по ОП "Развитие на човешките ресурси"

524 §52-04
Доставка на МПС за изпълнение на дейностите по проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в 
община Девин и община Доспат" 32 000
ВСИЧКО 13 750 336

                                      КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:………………………………./Здравко Иванов/


