
Област Кърджали  Приложение № 12

Община Черноочене

            (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. 

„Основен ремонт на общинска пътна мрежа, хориз. 

маркировка и знаци на територията на Община Черноочене: 

път  (ІІ-58, Комунига - Тополово/ - Паничково)  разклон с. 

Паничково KRZ 2437; път  (ІІ-58, Комунига - п.к. Паничково/ 

Йончево) разклон с. Йончево KRZ 2442; път /ІІ-58/ Комунига 

- мах. Пошево KRZ 3458; път (ІІ-58, Габрово - Комунига/ - 

Черна нива - Ново селище - Бакалите /KRZ 1343) разклон с. 

Черна нива KRZ 2435; път (ІІ-58, Черноочене - Габрово) 

разклон с. Габрово; път разклон с. Даскалово KRZ 1444 (ІІ-

58, Черноочене - Габрово/Даскалово - Зимница - Дядовско/ 

KRZ 1432);  път KRZ 1432, Черноочене - Житница/-Божурци; 

път разклон KRZ 1434 (KRZ 1433, Черноочене - Севдалина / 

Бели вир - Яворово);  KRZ 1432, Черноочене - Житница/ с. 

Каблешково; път разклон с. Патица KRZ 2431 /І-5/, 

Черноочене - Черна скала/; път /KRZ 14333, Свободиново - 

Севдалина/ - Стражница - Възел-/І-5/; път /KRZ 2450, 

Свободиново-Стражница/ - Верско; път /І-5/ Черноочене - 

Житница - Дядовско - Каняк/ - разклон Каняк“ 320000

„Основен ремонт на общинска пътна мрежа, хориз. 

маркировка и знаци на територията на Община Черноочене: 

път  (ІІ-58, Комунига - Тополово/ - Паничково)  разклон с. 

Паничково KRZ 2437; път  (ІІ-58, Комунига - п.к. Паничково/ 

Йончево) разклон с. Йончево KRZ 2442; път /ІІ-58/ Комунига - 

мах. Пошево KRZ 3458; път (ІІ-58, Габрово - Комунига/ - 

Черна нива - Ново селище - Бакалите /KRZ 1343) разклон с. 

Черна нива KRZ 2435; път (ІІ-58, Черноочене - Габрово) 

разклон с. Габрово; път разклон с. Даскалово KRZ 1444 (ІІ-

58, Черноочене - Габрово/Даскалово - Зимница - Дядовско/ 

KRZ 1432); път разклон KRZ 1434 (KRZ 1433, Черноочене - 

Севдалина / Бели вир - Яворово);  KRZ 1432, Черноочене - 

Житница/ с. Каблешково; път разклон с. Патица KRZ 2431 /І-

5/, Черноочене - Черна скала/; път /KRZ 14333, Свободиново - 

Севдалина/ - Стражница - Възел-/І-5/; път /KRZ 2450, 

Свободиново-Стражница/ - Верско; път /І-5/ Черноочене - 

Житница - Дядовско - Каняк/ - разклон Каняк“ 166591

ОБЩО: Х 320000 Х 166591

Х Х 26.50% Х 13.80%

Забележка:  в колони 2 и 4 (след ред общо), в проценти се посочва размерът на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи, определена с чл. 50 от ЗДБРБ

 за 2020г., за които се предлага трансформация.

         Изготвил: Мюмюн Бекир Гл. счетоводител: Севинч Мехмед

    (име, фамилия, подпис)                         (име, фамилия, подпис)

 тел. за контакт: 03691/62-28 Кмет: АЙДЪН ОСМАН

 е - mail: obshtina_chernoochene@abv.bg             (име, фамилия, подпис)

                      (печат)

С П Р А В К А

по чл. 87 от ЗДБРБ за 2020 г. за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи


