
№ 

по 

ре

Наименование на обекта 

Дейности  и                                                         

параграфи 

Целеви за 

капиталов

и разходи

Изграждане 

и ремонт на 

местни 

пътища 

Други 

1.

Основен ремонт и рехабилитация на общински пътища  на територията на Община 

Ивайловград, съгласно приложен списък 

Дейност 832 Служ. и дейн. 

поддръж и изграж. на 

пътища  - §§ 51-00
0 506800 45000 0

2.

Инженеринг "Изграждане на детска площадка и детски развлекателен комплекс в УПИ -

ІІ от кв.19 по плана на град Ивайловград"

Дейност 389 Др.дейности 

по образованието - §§ 52-

06 120000 0 0 0 592

3.

Инженеринг: "Изграждане, реконструкция и модернизация на водопроводна мрежа, 

ремонт и рехабилитация на улична настилка и прилежащите пространства на улици: 

"Г.С.Раковски", "Христо Ботев", "Св.Св.Кирил и Методий"

Дейност 619 Др. дейн. по 

ЖС и БКС  -  §§ 52-06

204500 0 0 0

4. 

Изработване на технически проекти по:

1. ОП "Региони в растеж";

2. Програма за развитие на селските райони;

3. Програма за трансгранично сътрудничество България - Турция 2014-2020";

4. Програма за трансгранично сътрудничество България - Гърция 2014 -2020"

Дейност 618 

Международни програми 

и споразумения -            §§ 

53-09

0 9734 0

5
Придобиване на транспортно средство - ДЦДУ - гр. Ивайловград Дейност 551 Дневни 

центрове - §§ 52-04
0 0 10000

6

Придобиване на транспортно средство - Общинско горско предприятие - Ивайловград Дейност 814 Управление, 

контрол и регул. на д-ст. 

по горското стопанство - 

ОП "Общинско горско 

предприятие- 

Ивайловград" - §§ 52-04

15000

7

Инженеринг "Изграждане на дренажна система  на част от общински път  №НКV2048 

ІІ-59 между населени места град Ивайловград  и село Драбишна" 

Дейност 832 Служ. и дейн. 

поддръж и изграж. на 

пътища  - §§ 51-00
0 0 35000

Програма за капиталови разходи за 2016 година Прил. №4 към Реш. №5/26.01.2016 г. на ОбС

Целева субсидия 

капиталови разходи Капиталови 

разходи от 

собствени 

средства 

Сметки за 

средстава  от 

ЕС           

(СЕС)



8.

Вертикална планировка на междублокови пространства в: 

1. УПИ 1, кв.5 на гр. Ивайловград;

2. Жилищна сграда с административен адрес: гр. Ивайловград, ул. „Армира”, № 4, 

находяща се в   УПИ І от кв. 5 по ПУП на гр. Ивайловград  от 2000 г.;

3. Жилищна сграда с административен адрес:гр. Ивайловград, ул. „Любимец”, № 33, 

находяща се в УПИ ІІІ от кв. 17 по ПУП на гр. Ивайловград  от 2000 г.;

4. Жилищна сграда с административен адрес: гр. Ивайловград,      ул. „Любимец”, № 

14, находяща се в УПИ І от кв. 5 по ПУП на гр. Ивайловград  от 2000 г.;

5. Жилищна сграда с административен адрес: гр. Ивайловград, ул. „Шести Септември" 

№ 6,находяща се в УПИ І от кв. 23 по ПУП на гр. Ивайловград  от 2000 г.;

6. Жилищна сграда с административен адрес: гр. Ивайловград, ул. „Шипка” №6, 

находяща се в УПИ ІІ от кв. 11 по ПУП на гр. Ивайловград  от 2000 г.

Дейност 619 Др. дейн. по 

ЖС и БКС -                     

ОП "Спектър" - §§ 52-06

0 0

40000

0

9

Придобиване на ПП и лицензи за ПП Дейност 122 Общинска 

администрация -1000 лв.; 

Дейност 540 Дом за стари 

хора - 400 лв.;       Дейност 

551 Дневни центрове - 200 

лв. -        §§ 53-01

1000 600

10

Придобиване на стопански инвентар за Общинска администрация Дейност 122 Общинска 

администрация -                

§§ 52-05 10000

11

Оборудване за ОП "Спектър"/мотофреза и моторен трион/ Дейност 619 Др.дейн. по 

ЖС и БКС - ОП "Спектър" 

- §§ 52-03 3000

12
Основен ремонт на  сграда "Общински исторически музей " - гр. Ивайловград Дейност 740 Музей -        

§§ 51-00 2200

13
ОП "Региони в растеж" - "Енергийна ефективност в периферните райони" - енергийна 

ефективност в жилищния сектор и обществените сгради

 §§ 51-00

4125300

14

ТГС I "Подобряване и устойчиво развитие на социалната инфраструктура в общините 

Ивайловград и Ипсала - Каймакамлък" /"Социална младеж"/,  обект "Реконструкция и 

обновяване на сградата на бившия Детски комплекс -                   гр. Ивайловград"

§§ 51-00

484076

15

Придобиване на специализирано транспортно средство за хора с увреждания по проект 

"Социална подкрепа в домашна среда" по Програма за развитие на човешките ресурси.

§§ 52-04

94800

324500 506800 160934 4704176 11192

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:

                                                                                               /ДАРИНА КИСЬОВА - ЗАФИРОВА/

5707602

831300 4876302


