Приложение № 3

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
С ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ,
СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА И ПОСТЪПЛЕНИЯ ПО § 40-00

Капиталови разходи по източници на финансиране план 2020

№ по ред

Наименование и местонахождение на обекта

І 1.§ 51-00 Основни ремонти на ДМА
1 Обект:"Ремонт санитарни помещения в СУ"П.К.Яворов"
Обект”Ремонт на тротоарна настилка от южната страна по
бул."Теорги Димитров" от о.т.231 до о.т.237- ,гр.Чирпан
2 ,общ.Чирпан
Обект”Ремонт на тротоарна настилка от западната страна по
ул."Васил Левски"о.т.150 до о.т 144-ул."Градинарска",гр.Чирпан,
3 общ.Чирпан
Обект"Ремонт и реконструкция на ул".Гео Милев"от о.т.283 до
4 о.т.295 ,гр.Чирпан ,общ.Чирпан
Обект:Ремонт и подмяна на отоплителната инсталация в сградата
5 на ДГ"Калина Малина"-гр.Чирпан
Обект:"Вътрешно преустройство и основен ремонт на зала за
6 младежки общински съвет /МКБППМН/
Строителен надзор на обект "Ремонт на сградата на МЦ
7 „Николай Тошев", УПИ V-за поликлиника, кв. 92, гр.Чирпан"
Строителен надзор на обект "Ремонт на ул. "Гео Милев",
8 гр.Чирпан"
9 Строителен надзор на ремонт на тротоарни настилки

10

Изг.на инв.проект"Ремонт,реконструкция и благоустрояване на
ул".П.К.Яворов"от о.т.105 -151 до о.т.214, гр.Чирпан

Изг.на инв.проект"Ремонт и благоустрояване на ул."Янко
11 Кочев"от о.т.108 до о.т.103, гр.Чирпан
Изг.на инв.проект"Ремонт и благоустрояване на ул."Васил
12 Калбов"от о.т.103 до о.т.159, Гр.Чирпан
Изг.на инв.проект"Ремонт и благоустрояване на
13 ул."Крачолови"от о.т.154 до о.т.163, гр.Чирпан
Изг.на инв.проект"Ремонт ,реконструкция и благоустрояване на
14 ул".Гео Милев"от о.т.283-295 , гр.Чирпан
Изг.на инв.проект"Реконструкция и благоустрояване на
ул"Димитър Благоев"от о.т.136-677 и ул."Еделвайс"от о.т.283 до
15 о.т.285 ,гр.Чирпан
Изг.на инв.проект"Ремонт и реконструкция на участък от път
16 SZR 1226 -с.Винарово - с.Могилово ,община Чирпан”
Изг.на инв.проект"Реконструкция и благоустрояване на ул"Янко
17 Иванов"от о.т 99 до ул. "Братя Даскалови" т.т.78 "гр.Чирпан
Изг.на инв.проект"Междублоково пространство между улици
18 Янко Кочев и и ул.Янко Иванов",гр.Чирпан

целева
субсидия ЦБ
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4320
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продажба на
нефинансови
активи през
2020

Изг.на инв.проект”Ремонт на тротоарна настилка от южната
страна по бул."Теорги Димитров" от о.т.231 до о.т.23719 ,гр.Чирпан ,общ.Чирпан
Изг. на инв.проект "Реконструкция и промяна на
предназначението на складова база във физкултурен салон на
20 ПГСС -гр.Чирпан
Изг. на инв.проект "Ремонт санитарни помещения в
21 СУ"П.К.Яворов" -гр.Чирпан
Изг. на инв.проект"Ремонт и подмяна на отоплителната
22 инсталация в сградата на ДГ"Калина Малина"-гр.Чирпан
Изг.на инв.проект "Вътрешно преустройство и основен ремонт
23 на зала за младежки общински съвет/МКБППМН/
ІІ Придобиване на ДМА
1.§ 52-01 Придобиване на компютри и хардуер
2.§52-03 Придобиване на др. оборудване,машини и
съоръжения

2400

10000
1500
1000
1500

Компютърен томограф за нуждите на "МБАЛ-Чирпан"24 ЕООД/първа вноска/
25 Климатик за МБАЛ-Чирпан
26 Климатици/2бр/ за уч.стол към ОУ"Васил Левски"-Чирпан
27 Копирна техника
3.§52-04 Придобиване на транспортни средства
28 Сметосъбиращ автомобил
4.§52-06 Изграждене на инфраструктури обекти
29 Изграждане на спортна площадка на открито
5.§52-19 Придобиване на други ДМА"
30 Изработване на общ устройствен план на Община Чирпан
ІІІ.Придобиване на НДА
1.§53-01 Придобиване на програмни продукти и лицензи
за програмни продукти"
31 Антивирусен софтуер Panda
ІV.Съфинансиране на проекти
Съфинансиране по проект „Изграждане на ПСОВ и
32 довеждащи колектори в гр.Чирпан " /§52-06 в СЕС/
ОБЕКТ: "Ремонт на сградата на МЦ „Николай Тошев", УПИ V-за
поликлиника, кв. 92, гр.Чирпан"- съфинансиране на проект по
33 Красива България"
Всичко :

100000
1,700
5,000
2,500
36,000
70,000
45,000

5000

29861
118865
765400

6494

ІІ.РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРЕНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ В ДЕЛЕГИРАНИ БЮДЖЕТИ ЗА 2020Г.
Източник на финансирене:преходен остатък с целево предназначение
средства
1.ПГСС-гр.Чирпан, общ.Чирпан
1.1.§51-00 Основен ремонт на ДМА
150000
в т.ч.Реконструкция на физкултурен салон ПГСС-гр.Чирпан
150000

418005

29861

