
Приложение № 13

№ 

по 

ред

НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА
СТОЙНОСТ 

В ЛЕВА

ИЗТОЧНИК НА 

СРЕДСТВАТА

1

Изграждане на система за комуникация за нуждите на Община 

Бяла чрез интернет и VPN свързаност за целите на 

администрацията на Община Бяла, в това число и 

разпоредителите с бюджет от по-ниска степен за създаване на 

организация на работа в извънредно положение на COVID-19 

чрез изнесени работни места с включени устройства, преносими 

компютри, таблети, принтери, и други 

60 000 ПМС 236/12.10.2021

2
Изграждане на паркинг и подход към МБАЛ “Юлия Вревска” и 

ЦСМП, гр. Бяла
75 600 ПМС 236/12.10.2021

3
Закупуване на лаптоп за нуждите на Дом за възрастни хора, с. 

Бистренци
1 090

Субсидия от 

делегираната от 

Държавата дейност

4 Лаптопи за нуждите на проект "Патронажна грижа+" 12 000
Безвъзмездна финансова 

помощ

5
Закупуване на конвектомат за нуждите на детските градини на 

територията на Община Бяла
15 000

Преходен остатък от 

дейност 1311 от 2021 г.

6

Закупуване на автомобили за  нуждите на: 

-дейност 1285 „Доброволни формирования за защита при 

бедствия“ – 1 брой;

- Дейност 1311 „Детски градини“ – 2 броя;

- Дейност 1540 „Домове са стари хора“ – 1 брой.

138 000

Преходен остатък от 2021 

г. в делегираните от 

държавата дейности

7

Изготвяне на проектна/техническа документация за промяна на 

предназначение и преустройство на сграда на Детска градина 

„Пролет“- филиал „Първи юни“, ситуирана в ПИ с 

идентификатор 07603.501.1459 по КККР на гр. Бяла, област Русе, 

с адрес ул. „Цар Асен“ №16, гр. Бяла в Общежитие за ученици

20 000

Преходен остатък от 2021 

г. в делегираните от 

държавата дейности

8
Закупуване на един брой автомобил за нуждите на дейност 1329 

"Други дейности по вътрешната сигурност"
11 528

Преходен остатък от 

дейност 1239 от 2021 г.

9
Закупуване на един брой готварска печка за нуждите на Дом за 

стари хора, с. Бистренци, дейност 1540 "Домове за стари хора"
5 000

Преходен остатък от 

дейност 1540 от 2021 г.

10
Ремонт на покривите на двете сгради на заведението за социални 

услуги – Дом за стари хора, с. Бистренци
25 000

Преходен остатък от 

дейност 1540 от 2021 г.

363 218
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ПЛАН 

ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2022 Г. 

ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ И ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ

Общо:


