
Област КЪРДЖАЛИ Приложение №1

Община ЧЕРНООЧЕНЕ

площ в 

кв.м.

разгърната 

площ в 

кв.м.

от км. до км.

1 2 3 4 5 6

1. 

204000

Текущ ремонт на уличната мрежа в с. Яворово, с. Стражница, с. Възел, с. Каняк - 

мах. Мушмула, с. Свободиново, с. Каняк - мах. Лайка, с. Житница-мах. Долна, с. 

Житница-мах. Горна, с. Бели вир-мах. Повиен, с. Бели вир, с. Божурци, с. Водач, 

с. Дядовско, с. Железник, с. Паничковос. Габровос. Комунига, с. Йончево, с. 

Минзухар, с. Лясковос. Пчеларово, с. Петеловос. Патица, с. Среднево, с. Нови 

пазар, с. Черноочене и с. Вождово 204000 8305,00

76000

 Път KRZ 12435 /ІІ-58, Габрово - Комунига/ - Черна нива - Ново селище - 

Бакалите /KRZ 1343/; път KRZ2443 /II-58, п.к. Паничково - Тополово/ - Ночево;  

път KRZ12438 /I-5, Николово-Черноочене/-Пчеларово /KRZ1430/; път 

KRZ2441/KRZ, Пчеларово-Черноочене/-Среднево-/III5071/; път KRZ1433 /I-5, 

Черноочене - Железник/- Свободиново-Гр.Община/Черноочене-Кърджали/-

Севдалина-Чилик-/I-5/; път KRZ1444 /II-58, Черноочене-Габрово/-Даскалово-

Зимница-Дядовско/ KRZ1432; път KRZ1434 /KRZ1433, Черноочене-Севдалина/-

Бели вир - Каняк/ KRZ1432/; път KRZ2452/KRZ1434, Черноочене-Бели вир/ Бели 

вир-мах. Повиен; път KRZ2437 /II-58, Комунига-Тополово/- Паничково; път 

KRZ2447/III-5071, Черноочене-Три могили/ Драганово-Вождово 76000 1525,00

х

х

х

Общо 280000 Х 280000 9830 0 0

Х Х Х  % Х Х Х

Забележки: 1.  в колона 3 (след ред общо), в процент се посочва размерът на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи, определена с чл. 51 от ЗДБРБ

            за 2022г., за които се предлага трансформация.

           2. в к. 4 се попълва натурален показател площ в кв. м. за улица 

           3. в к. 5 се попълва натурален показател разгърнатата площ в кв. м. за сграда, в частта на която ще се извършва ремонт

           4. в к. 6 се попълва натурален показател за общински път, като на ред общо се посочва общата дължина върху която ще се извършва ремонт

         Изготвил: Мюмюн Бекир - Гл. спец. "Бюджет" Гл. счетоводител: Севинч Мехмед

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

Съгласувал:Николина Милева - Началник отдел "ТСУ" Кмет: АЙДЪН ОСМАН

 (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията)

 тел. за контакт: 03691/62-28

 е - mail: obshtina_chernoochene@abv.bg

                                  (печат)

С П Р А В К А

по чл. 55 от ЗДБРБ за 2022 г. за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи

Натуралните показатели за количествата 

работи  на обектите по к. 2
№ по 

ред

Размер на средствата по 

§ 00-98 "Резерв за 

непредвидени и 

неотложни разходи" по 

бюджета на общината  

(общо в лв.)

Наименование, местонахождение на обектите за текущ ремонт, за които се 

предлага финансиране с транформираната целева субсидия за капиталови 

разходи. Номер и дата на съставяне на актовете за публична общинска 

собственост

 Размер на 

средствата, с които 

ще се финансират 

разходите за обектите 

по к. 2 (лв.)

            (име, фамилия, подпис)


