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619§53-09
Доставка на Географска информационна система/ГИС/софтуер за 

управление на територията
84000

619§53-09

Миграция на налични данна за специализирана карта и 

оцифряване на регулационни планове,частични изменения към 

тях,Актове за общинска собсвеност/АОС/ и прехвъляне на АОС 

към територията

84000

322§51-00
Ремонт на отоплителна и В и К инсталация и учебни кабинети на СУ 

Св.Кирил и Методий гр.Смолян, гр.Смолян 323331

606/51-00

Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на терит.на гр.Смолян-

ПМС 376/5.11.2021
2104173

603§51-00 Реконструкция на водоснабд.мрежа на с.Виево ПМС 403/25.11.2021 2496000

735§51-00 Ремонт на покрива на сградата на Родопски драматичен театър, 

гр.Смолян  ПМС 49/2021 285000

606§51-00

 Ремонт , изграждане и реконструкция на улици,пътища и 

прилижащата им инфраструктура  на територията  на община 

Смолян,в т.ч.Хан Аспарух гр.Смолян    ПМС №360/10.12.2020 г.
1707643

606§51-00

Ремонт на улична мрежа,пътища и прилежащи съоръжения към 

тях,намиращи се на територията  на к.к.Пампорово в частта на 

община Смолян ПМС №360/10.12.2020
1426672

606§51-00

Ремонт улична мрежа в с.Смиляян,община Смолян ПМС 

360/10.12.2020

1000000

606§52-06

Изгражд.на ул.Анастас Стайков

98016

714/52-03

Проектиране и изграждане на спортно съоръжения за велосипеди, 

гр.Смолян 26002

606§51-00

Ремонт на улици и пътища на територията на община 

Смолян,включващ улици в Кметство с.Горна Арда, с.Горна Арда 9288

606§51-00

Ремонт на улици и пътища на територията на община 

Смолян,включващ улици в Кметство с.Вълчан, с.Вълчан 37996

606§51-00

Ремонт на улици и пътища на територията на община 

Смолян,включващ улици в Кметство с.Виево, с.Виево 68403

284§52-06

Възстановяване на подпорна стена на общински път 

SML3242/ІІІ-8683, Смолян ІМогилица/Черешова река-

Киселчево при км.3+800,с.Киселчево ПМС №352/10.12.2020-

390000  и ПМС 377/08.11.2021-392432 635335

стойност
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Приложение №6А



606§52-06
ул. "Анастас Стайков" - Смолян целеви капиталови разходи

30262

745§52-06
Разширение на гробищен парк в кв.Райково 

500033

606§51-00

Ремонт на бул. България гр.Смолян

194657

832§52-06
Ремонт на улици и пътища - с.Виево - мах.Заимови

216733

623§52-04
Автомобили

170000

623§52-01
Компютри

13894
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