
            (лева)

№ по ред

Наименование на обектите/позициите за капиталови 

разходи и/или резерв по § 00-98 "Резерв за 

непредвидени и неотложни разходи" по бюджета на 

общината, за които се предлага намаление на 

финансирането

Размер  на 

средствата от 

целева субсидия за 

капиталови 

разходи,  за 

позициите по к. 1

Наименование, местонахождение на обектите 

за текущ ремонт, за които се предлага 

финансиране с транформираната целева 

субсидия за капиталови разходи. №/дата на 

акта за публична общинска собственост за 

сградите и година на построяване 

 Размер на средствата, с които 

ще се финансират разходите за 

обектите по к. 3

1 2 3 4

1. 
СМР на ул. "Кирил и Методий" с. Калояново от ул. Баба 

Тонка до ул. Александър Стамболийски

40000 Направа на трошено-каменна основа по ул. "Кирил 

и Методий " с.Калояново

40000

2.
СМР ул. 2-ра Ръжево Конаре 60000 Направа на трошено-каменна основа по ул. 2-ра 

с.Ръжево Конаре

60000

3.
СМР ул. 68-ма Ръжево Конаре 40000 Направа на трошено-каменна основа по ул. 68-ма 

с.Ръжево Конаре

40000

4.
СМР ул. 78-ма Ръжево Конаре 40000 Направа на трошено-каменна основа по ул. 78-ма 

с.Ръжево Конаре

40000

5.
Подмяна тротоарни настилки пред Кметство Черноземен 20000 Подмяна тротоарни настилки пред Кметство 

Черноземен
22295

6.
Подмяна на тротоарни настилки пред Кметство Долна 

Махала
10000 Подмяна на тротоарни настилки пред Кметство 

Долна Махала
9679

7.
Подмяна на тротоарни настилки по ул. 1-ва пред 

църковния храм с. Иван Вазово
10000 Подмяна на тротоарни настилки по ул. 1-ва пред 

църковния храм с. Иван Вазово
10104

8.
Подмяна на тротоарни настилки по ул. 7-ма пред 

църковен храм с. Главатар
10000 Подмяна на тротоарни настилки по ул. 7-ма пред 

църковен храм с. Главатар
7922

9. СМР по ул. 21-ва с. Отец Паисиево 20000 СРР на ул. 21-ва с. Отец Паисиево 20000

ОБЩО: Х 250000 Х 250000

Х Х 39,22 Х 39,22

С П Р А В К А

по чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 г. за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи

Приложение № 3 по т. 3 от Проект за решение на ОбС Калояново


