
Приложение №12

№ 

по 

ред

НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА
СТОЙНОСТ 

В ЛЕВА

Източник на 

средствата

1 Рехабилитация на участък от ул. "Огоста", гр. Бяла 7 958
Собствени бюджетни 

средства

2 Строителство на многофункционална спортна зала в гр. Бяла 588 963
Собствени бюджетни 

средства

3
Преустройство на бившата ДГ "Латекс" в квартал Гара Бяла в 

многофункционален културен център 156 000
Собствени бюджетни 

средства

5
Закупуване на кинотехника и киноекран 82 920

Собствени бюджетни 

средства

6
Закупуване на озвучителна система 18 280

Собствени бюджетни 

средства

7

Изграждане на вентилационна система в зала предназначена за кино 

салон, помещаваща се в сградата на многофункционален културен 

център в кв. Гара Бяла 3 065
Собствени бюджетни 

средства

8

Закупуване на климатик за нуждите на зала предвазвачена за кино 

салон, помещаваща се в сградата на многофункционален културен 

център в кв. Гара Бяла 5 000
Собствени бюджетни 

средства

9
Закупуване на восъчни фигури за нуждите на многофункционален 

културен център в кв. Гара Бяла 20 000
Собствени бюджетни 

средства

10
Изграждане на подпорна стена в имота на многофункционална 

спортна зала, гр. Бяла 34 567
Собствени бюджетни 

средства

11
Изграждане на външен тротоар и паркинг в района на 

многофункционална спортна зала, гр. Бяла 20 870
Собствени бюджетни 

средства

Авторски надзор на многофункционална спортна зала, гр. Бяла 2 400
Собствени бюджетни 

средства

12 Закупуване на част от сграда в с. Босилковци, общ. Бяла 20 000
Собствени бюджетни 

средства

13
Изготвяне на технически проект за укрепване на коритото и 

бреговете на р. Беленска река, гр. Бяла 36 000
Собствени бюджетни 

средства

14
Закупуване на пластмасова четка за нуждите на ОП "Комунални 

дейности и услуги", гр. Бяла 3 000
Собствени бюджетни 

средства

15
Закупуване на храсторез за нуждите на ОП "Комунални дейности и 

услуги", гр. Бяла 1 200
Собствени бюджетни 

средства

16
Закупуване на трамбовка за нуждите на ОП "Комунални дейности и 

услуги", гр. Бяла 2 300
Собствени бюджетни 

средства

17

Придобиване на транспортни средства за кметство

с. Дряновец, кметство с. Босилковци, кметство с. Лом Черковна и 

Общинска администация, гр Бяла 30 000
Собствени бюджетни 

средства

18
Изграждане на газова инсталация за нуждите на сграда 

предназначена за дом за стари хора, ул. "Васил Левски" №105 14 000
Собствени бюджетни 

средства

19
Проектиране на покривни фотоволтаични инсталации за сгради 

общинска собственост в гр. Бяла 12 000
Собствени бюджетни 

средства

20
Изграждане на покривни фотоволтаични инсталации за сгради 

общинска собственост в гр. Бяла 60 000
Собствени бюджетни 

средства

21
Обзавеждане и оборудване на Многофункционален културен център 

в гр. Бяла 30 000
Собствени бюджетни 

средства

22
Закупуване на два броя вендинг машини за студени напитки и храни 

за Многофункционална спортна зала в гр. Бяла 4 000
Собствени бюджетни 

средства
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23
Извършване на енергийно обследване и изготвяне на инвестиционен 

работен проект за преустройство на сградата на бивша детска 

градина „Първи юни”- филиал в Център за социални услуги 20 000
Собствени бюджетни 

средства

24
Закупуване на трактор за нуждите на кметство с. Полско Косово 18 000

Собствени бюджетни 

средства

25
Изграждане на 6 /шест/ броя кладенци за биогаз на територията на 

Регионално депо Бяла, общ. Бяла 25 000
Собствени бюджетни 

средства

26 Рехабилитация на ул. "Отец Паисий", с. Полско Косово 17 897
Собствени бюджетни 

средства

27 Рехабилитация на ул. "Възраждане", с. Полско Косово 35 761
Собствени бюджетни 

средства

28
Рехабилитация на участък от ул. "Отец Паисий", с. Полско Косово 6 331

Собствени бюджетни 

средства

29
Изграждане на отоплителна инсталация в Дом за стари хора, 

с. Бистренци 30 000

Преходен остатък от 

2020 година, 

Държавна дейност 

"Домове за стари 

хора"

Общо: 1 305 512

ДИМИТЪР СЛАВОВ     /п/

Кмет на Община Бяла

област Русе


