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№ 

по 

ред

НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА
СТОЙНОСТ 

В ЛЕВА

Източник на 

средствата

1 Рехабилитация на ул. "Иван Вазов", с. Лом Черковна 31 416
Собствени бюджетни 

средства

2 Рехабилитация на участък от  ул. "Трети март", с. Лом Черковна 8 454
Собствени бюджетни 

средства

3

Закупуване на кондензационен котел за нуждите на Дом за възрастни хора 

"Флора", гр. Бяла 4 500
Собствени бюджетни 

средства

4

Закупуване на нов двигател за сметосъбирачна машина Газ 53, за нуждите 

на местна дейност "Чистота" на ОП "Комунални дейности и услуги", гр. 

Бяла 5 400
Собствени бюджетни 

средства

5

Закупуване на климатик за нуждите на зала, предназначена за кино салон, 

помещаваща се в сградата на многофункционален културен център в кв. 

Гара Бяла 4 850
Собствени бюджетни 

средства

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

средства

7

Закупуване на сървър за инсталиране и управление на деловодна система 

в Община Бяла 1 140
Собствени бюджетни 

средства

8

Закупуване на конвектомат за нуждите на дейност 2524 "Държавен 

социалин патронаж" и "Кухня майка", гр. Бяла 8 000
Собствени бюджетни 

средства

9

Проектиране и изграждане на фотоволтаична система върху покрива на 

сградата на СУ "П. Волов", гр. Бяла 40 000
Собствени бюджетни 

средства

10 Рехабилитация на участък от  ул. "Радко Димитриев", гр. Бяла 22 882
Собствени бюджетни 

средства

11 Рехабилитация на участък от  ул. "Сан Стефано", гр. Бяла 32 678
Собствени бюджетни 

средства

12

Ремонт на канализация на ул. "Васил Петлешков", кв. Гара Бяла, 

гр. Бяла, прфил 5 47 077
Собствени бюджетни 

средства

13 Изграждане на асфалтови алеи в гробищен парк, гр. Бяла 18 724
Собствени бюджетни 

средства

14 Проектиране и изграждане на ведомствена бензиностаниця в гр. Бяла 80 000
Собствени бюджетни 

средства

15

Изработване на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ за 

изграждане на „Център за разделно събиране и повторна употреба на 

строителни отпадъци от домакинствата“ на територията на Регионалното 

депо за неопасни отпадъци, находящо се в гр. Бяла, Община Бяла 18 000
Собствени бюджетни 

средства

16

Изготвяне на технически проект и проекта за последващо осъществяване 

на автор ски надзор по време на изпълнение на СМР за обект 

„Реконструкция и рехабилитация на път RSE1022/II-51, Бяла-Копривец/-

Бистренци-Дряновец“ 18 000
Собствени бюджетни 

средства

17 Закупуване на Професионален охладител на течности 3 800
Собствени бюджетни 

средства

18
Закупуване на Робот за почистване на басейни за нуждите на дейност 8 400

Собствени бюджетни 

средства

19
Закупуване на климатик за нуждите на  "Кухня майка", местна дейност 

2524 "Домашен социален патронаж 2 000
Собствени бюджетни 

средства

20 Рехабилитация на ул. "Димитър Петков", с. Бистренци 59 926

Собствени бюджетни 

средства
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21 Рехабилитация на алея в Гробищен парк, гр. Бяла 430

Собствени бюджетни 

средства

22
Изграждане на ветрозащитна ограждаща конструкция сградата на сепариращата 

инсталация на Регионално депо Бяла 60 000

Собствени бюджетни 

средства

23 Проектиране и изграждане на фотоволтаична централа до 70 kW на покривната 

система на съществуващите сгради на територията на Регионално депо Бяла  140 000

Собствени бюджетни 

средства

24 Закупуване на нова помпа за нуждите на Регионално депо Бяла 5 500

Собствени бюджетни 

средства

25
Закупуване на седалки и информационно дигитално табло за Спортна зала 

"Арена Бяла" 15 500

Собствени бюджетни 

средства

26 Рехабилитация на настилка около блок "24 апартамента", гр. Бяла 4 870

Собствени бюджетни 

средства

Общо: 661 547

ДИМИТЪР СЛАВОВ    /п/

Кмет на Община Бяла

област Русе


