
Област Стара Загора

Община  Чирпан

            (лева)

№ по 
ред Наименование на обектите/позициите за капиталови 

разходи и/или резерв по § 00-98 "Резерв за непредвидени 
и неотложни разходи" по бюджета на общината, за които 

се предлага намаление на финансирането

Размер  на средствата от 
целева субсидия за 

капиталови разходи,  за 
позициите по к. 1

Наименование на обектите за текущ ремонт, за които 
се предлага финансиране с транформираната целева 

субсидия за капиталови разходи

 Размер на средствата, с 
които ще се финансират 
разходите за обектите по 

к. 3
1 2 3 4

1. ОБЕКТ: “Ремонт път SZR 1220- Чирпан - Ценово - Златна Ливада, 
община  Чирпан” от км. 0+00 до км 13+100 97290

ОБЕКТ: “Ремонт път SZR 1220- Чирпан - Ценово - Златна 
Ливада, община  Чирпан” от км. 0+00 до км 13+100 97290

2
ОБЕКТ: “Ремонт път SZR 3233- р-н Изворово - Изворово - с.Стоян 
Заимово - с.Могилово, община  Чирпан” от км. 0+000 до 
км.11+700 16691

ОБЕКТ: “Ремонт път SZR 3233- р-н Изворово - Изворово - 
с.Стоян Заимово - с.Могилово, община  Чирпан” от км. 0+000 
до км.11+700 16691

3 ОБЕКТ: “Ремонт път SZR 1226 -с.Винарово  - с.Могилово ,община  
Чирпан”            от км. 4+500 до км.12+200 52367

ОБЕКТ: “Ремонт път SZR 1226 -с.Винарово  - с.Могилово 
,община  Чирпан”            от км. 4+500 до км.12+200 52367

4 ОБЕКТ: “Ремонт път SZR1223  Воловарово - с.Гита - с.Осларка-
Димитриево , община  Чирпан” от км. 0+000 до км.18+000 41513

ОБЕКТ: “Ремонт път SZR1223  Воловарово - с.Гита - 
с.Осларка-Димитриево , община  Чирпан” от км. 0+000 до 
км.18+000 41513

5
ОБЕКТ: “Ремонт път SZR2224-/ SZR1223 Воловарово - с.Гита - 
Държава , община  Чирпан” от км. 0+000 до км.3+000 5817

ОБЕКТ: “Ремонт път SZR2224-/ SZR1223 Воловарово - с.Гита 
- Държава , община  Чирпан” от км. 0+000 до км.3+000 5817

6 ОБЕКТ: “Ремонт път SZR 1222- разклон Малко Тръново - 
с.Свобода, община  Чирпан” от км. 0+00 до км.11+100 25724

ОБЕКТ: “Ремонт път SZR 1222- разклон Малко Тръново - 
с.Свобода, община  Чирпан” от км. 0+00 до км.11+100 25724

7
ОБЕКТ: “Ремонт път SZR 1227 -р-н с.Рупките - с.Рупките -
с.Спасово, община  Чирпан” от км. 0+000 до км.7+500 10186

ОБЕКТ: “Ремонт път SZR 1227 -р-н с.Рупките - с.Рупките -
с.Спасово, община  Чирпан” от км. 0+000 до км.7+500 10186

8 ОБЕКТ: “Ремонт път SZR 2221 ,р -н Яздач - с.Яздач , община  
Чирпан” от км. 0+000 до км.2+400 10186

ОБЕКТ: “Ремонт път SZR 2221 ,р -н Яздач - с.Яздач , община  
Чирпан” от км. 0+000 до км.2+400 10186

ОБЩО: Х 259774 Х 259774
Х Х 37.1796% Х 37.1796%

 Приложение № 11 към ФО-1 от 2019г

С П Р А В К А
по чл. 88 от ЗДБРБ за 2019 г. за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи




