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ОТНОСНО: Актуализация на капиталов списък  на Община Смолян за 2021 г. 

 

 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

Поради приключване на следните обекти и наличието на преходни остатъци  от целеви 

капиталови и от ПМС-та е необходимо актуализация на капиталов списък на Община Смолян 

за 2021 г. съгласно приложения списък: 
 

•  

Приют за временно настаняване на бездомни кучета в 
УПИ І-923.29,923.30 кв.2 гр.Смолян ПМС 

315/19.12.2018 24 

•  

Реставрация и адаптация на старото 

училище"Св.Пантелеймон" в двора на 
църквата"Успение Богородично "с.Широка лъка ПМС 

№165/07.08.2018 г. 1345 

•  

Ремонт на стадион Смолян и прилежащ спортен 

комплекс-ПМС №315/19.12.2018 г. 839 

•  

Възстановяване на общински път SML 2240/ІІІ-
866/Смолян -Мугла от км1-300 до км 3+300-ПМС 

№165/07.08.2018 г. 11849 

•  

Аварийно изграждане на ул.Елица с.Момчиловци-

ПМС 125/29.06.2018 г.ПМС 96/25.04.2019 г. 20260 

•  

Изграждане на подпорна стена на ул.Петър Берон пред 

блок Строител 1 по десния бряг на р.Черна гр.Смолян 

ПМС 284/15.11.2019 г 3046 

•  

Изграждане на подпорна стена на ул.Димитър Благоев   
по левия бряг на р.Черна до Римски мост  гр.Смолян-

ПМС 284/15.11.2019 г. 5540 

•  

Възстановяване  разходи за укрепване на подпорна 
стена на главен път в с.Момчиловци под жилищна 
сграда съгл.ПМС 250/04.09.2020 4904 

•  

Възстановяване подпорна стена на улица 
Ат.Шапарданов кв.Устово-ПМС №76/18.04.2017 г. 7377 

•  Подпорна стена на ул.Харит Кисьов-целеви капиталови 309358 

•  

ул. "ген. Владимир Заимов" – Смолян-целеви 

капиталови 6091 

•  
Ул. " Маестро Атанасов"-целеви капиталови 

10160 



•  

Изграждане на ул. "проф.Асен Василев" гр. Смолян-

ПМС 315/19.12.2018 г. 
49411 

•  
Ул. "Христо Смирненски "-целеви капиталови 

7100 

•  

SML3247/ SML2248,Смилян -Букаците/- Люлка –
Сивино-целева капиталови 72666 

•  

Път /ІІІ -863,Соколовци-Момчиловци-Баните/- с.Виево 

- мах.Терзийска-целева капиталови 
216733 

•  

SML3301 /SML3258,Широка лъка-Солища/ - Стикъл - 

мах.Бърцето- целеви капиталови 
3408 

      

В тази връзка предлагаме да бъдат прехвърлени  за  обект „Разширение на гробищен 

парк кв.Райково“ - 380 793 лева, „Ремонт на улици и пътища гр.Смолян“ – 132 585 лева  и за 
„Ремонт на улици и път с. Виево, мах. Заимова“ – 216 733 лева . 
 

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.124, ал.3 от Закона за публичните финанси, предлагам 

Общинския съвет да вземе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

Одобрява  и актуализира капиталовия  списък на Община Смолян за 2021 г. съгласно  

Приложение №1. 

 

      Приложение № 1      

ДЕЙНОСТ и 

ПАРАГРАФ 

от ЕБК 

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ 

Остатък 

към 

30.09.2021 

Актуализа

ция 

 
Актуализир

ан план 

878§51-00 

Приют за временно настаняване на 
бездомни кучета в УПИ І-923.29,923.30 

кв.2 гр.Смолян ПМС 315/19.12.2018 24 

-24 0 

745§51-00 

Реставрация и адаптация на старото 

училище"Св.Пантелеймон" в двора на 
църквата"Успение Богородично 

"с.Широка лъка ПМС №165/07.08.2018 

г. 1345 

-1345 0 

714§51-00 

Ремонт на стадион Смолян и прилежащ 

спортен комплекс-ПМС 

№315/19.12.2018 г. 839 

-839 0 

832§51-00 

Възстановяване на общински път SML 

2240/ІІІ-866/Смолян -Мугла от км1-300 

до км 3+300-ПМС №165/07.08.2018 г. 11849 

-11849 0 

284§52-06 

Аварийно изграждане на ул.Елица 
с.Момчиловци-ПМС 125/29.06.2018 

г.ПМС 96/25.04.2019 г. 20260 

-20260 0 

284§52-06 

Изграждане на подпорна стена на 
ул.Петър Берон пред блок Строител 1 3046 

-3046 0 



по десния бряг на р.Черна гр.Смолян 

ПМС 284/15.11.2019 г 

284§52-06 

Изграждане на подпорна стена на 
ул.Димитър Благоев   по левия бряг на 
р.Черна до Римски мост  гр.Смолян-

ПМС 284/15.11.2019 г. 5540 

-5540 0 

284§52-06 

Възстановяване  разходи за укрепване 
на подпорна стена на главен път в 
с.Момчиловци под жилищна сграда 
съгл.ПМС 250/04.09.2020 4904 

-4904 0 

284§52-06 

Възстановяване подпорна стена на 
улица Ат.Шапарданов кв.Устово-ПМС 

№76/18.04.2017 г. 7377 

-7377 0 

606§52-06 Подпорна стена на ул.Харит Кисьов 309358 -309358 0 

606§52-06 
ул. "ген. Владимир Заимов" - Смолян 

6091 

-6091 0 

606§52-06 
Ул. " Маестро Атанасов" 

10160 

-10160 0 

606§52-06 

Изграждане на ул. "проф.Асен Василев" 

гр. Смолян-ПМС 315/19.12.2018 г. 
49411 

-49411 0 

606§52-06 
Ул. "Христо Смирненски " 

7100 

-7100 0 

832§52-06 

SML3247/ SML2248,Смилян -Букаците/- 
Люлка -Сивино 72666 

-72666 0 

832§52-06 

Път /ІІІ -863,Соколовци-Момчиловци-

Баните/- с.Виево - мах.Терзийска 
216733 

-216733 0 

832§52-06 

SML3301 /SML3258,Широка лъка-
Солища/ - Стикъл - мах.Бърцето 3408 

-3408 0 

745§51-00 

Разширение на гробищен парк 
кв.Райково  

+380793 380793 

 606§51-00  Ремонт на улици и пътища гр.Смолян  

+132585 132585 

832§51-00 
Ремонт на улици и пътища с.Виево 

мах.Заимови 
 

+216733 216733 

  730111 

0 730111 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: /П/ 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 


