
Област КЪРДЖАЛИ  Приложение № 2

Община КЪРДЖАЛИ

            (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 на обектите за текущ ремонт, за 
които се предлага финансиране с 

транформираната целева субсидия за 
капиталови разходи

 Размер на 
средствата, с които 
ще се финансират 
разходите за 
обектите по к. 3

1 2 3 4

1. Ремонт на общинска пътна мрежа 273 000                       

Текущ ремонт и поддръжка на улици в Централна 
градска част на гр. Кърджали 40 300 лв                       

Текущ ремонт и поддръжка на улици в кв. 
"Възрожденци" град Кърджали 55 000 лв                       

Текущ ремонт и поддръжка на улици в кв. "Студен 
кладенец" 10 000 лв                       

Текущ ремонт и поддръжка на улици в кв. "Байкал" 
град Кърджали 10 000 лв                       
Текущ ремонт и поддръжка на улици в кв. "Гледка" 
град Кърджали 40 300 лв                       

Текущ ремонт и поддръжка на улици в кв. 
"Веселчане" град Кърджали 10 000 лв                       

Текущ ремонт и поддръжка на улици в кв. 
"Боровец" град Кърджали 10 000 лв                       

хоризонтална маркировка улици град Кърджали 15 000 лв                       

Текущ ремонт на улици в с. Перперек 19 580 лв                       

С П Р А В К А

по чл. 87 от ЗДБРБ за 2020 г. за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи
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по бюджета на общината, за които се предлага 
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Текущ ремонт на улици в с. Мъдрец 9 170 лв                         

Текущ ремонт на улици в с. Гняздово 12 940 лв                       

Текущ ремонт на улици в с. Айрово, 3 552 лв                         

Текущ ремонт на улици с. Опълченско 26 518 лв                       

Текущ ремонт на улици с. Енчец 10 640 лв                       

ОБЩО: Х 273000 Х 273000
Х Х 9.12% Х 9.12%

Забележка:  в колони 2 и 4 (след ред общо), в проценти се посочва размерът на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи, определена с чл. 50 от ЗДБРБ
 за 2020г., за които се предлага трансформация.

Кмет на община Кърджали ..................................................

                                  /д-р инж. Хасан Азис/


