
Стойност

245,000

1

Д-ст 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“
§52-00 „Придобиване на ДМА”
Изграждане на система за видеонаблюдение на територията на Община 
Мизия

10000

2

Д-ст 606 "„Изграждане, ремонт и поддържане на улици”                                                                                 
                                      §51-00 „Основен ремонт на ДМА”                                                                                                                                                
                                                                                                     Ремонт на паркинг, 
находящ се в УПИ ХХХ, кв.33 по плана на гр.Мизия

52500

3
Д-ст 898 "Др.дейности по икономиката"                                                                                              
                       §52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                                                          
                                           Генератор за ток

3000

4
Д-ст 623 "Чистота"
§52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                                                                                              
                                                        Косачки - 2 бр. 

2000

5

Д-ст 524 "Домашен социален патронаж"
§52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                                                                     
                               Оборудване за кухненски блок в сградата на "Домашен 
социален патронаж" гр.Мизия

20000

6
Д-ст 623 "Чистота"
§52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                                     
Товарен автомобил за дейност "Чистота"

15000

7
Д-ст 122 "Общинска администрация"                                                                             
 §52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                                                 
            Компютри за общинска администрация - 8 бр.

8000

8

Д-ст 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 
регионалното развитие“
§52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                                        
  Изграждане на спортна площадка за игри на открито (зад сградата на 
Общински туристически информационен и експозиционен център) 
гр.Мизия

40000

9
 Д-ст 311 „Детски градини”                                                                                                                             
                                §52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                            
                      Оборудване за ДГ "Здравец" с.Крушовица

10000

10

Д-ст 311 „Детски градини”                                                                                                                                 
                                   §52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                          
                       Доставка и монтаж на детски съоръжения за игри на открито в 
ДГ "Калинка", с. Липница

1500

   

Приложение №3

ПРОГРАМА ЗА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2021 г.

Обекти, финансирани със средства от целевата субсидия за 
капиталови разходи за 2021 г.

Наименование на обектите, дейност, параграф и източници 
на финансиране



11

Д-ст 122 "Общинска администрация"                                                                            
§52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                                   
Доставка и монтаж на камина за отопление на административната сграда 
на кметство Войводово

1200

12

Д-ст 619 „Др. дейности по жил. строителство, благоустр. и регион. развитие“                                                                                                                            
                                                                                                                    §51-00 
„Основен ремонт на ДМА”                                                                                 
Упражняване на строителен надзор на обект "Ремонт на площад в 
с.Софрониево" 

6000

13

Д-ст 283 "Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от 
бедствия и аварии"                                                                                                          
§51-00 „Основен ремонт на ДМА”                                                                                                                 
                                Упражняване на строителен надзор на обект "Корекция 
на "Сухото дере" гр.Мизия

6000

14

Д-ст 322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии"                                                     
                                §52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                            
                      Доставка и монтаж на спортни съоръжения в ОУ "Отец 
Паисий", Софрониево

7000

15 Проектиране, в т.ч.: 62800

1
Д-ст 122 "Общинска администрация"
§51-00 "Основен ремонт на ДМА"
Ремонт на административна сграда на с. Липница

3000

2

Д-ст 619 „Др. дейности по жил. строителство, благоустр. и регион. развитие“                                                                                                                   
                                                                                                           §51-00 „Основен 
ремонт на ДМА”                                                                                      
Рехабилитация на площад "Свобода" в гр. Мизия

25000

3
Д-ст 122 "Общинска администрация"
§51-00 "Основен ремонт на ДМА"
Ремонт на административната сграда на Община Мизия

14800

4

Д-ст 626 "Пречистване на отпадъчните води от населените места"                             
  §52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                                       
   Проектиране изграждането на пречиствателна станция за отпадъчни води 
на територията на гр.Мизия

10000

5

Д-ст 603 "Водоснабдяване и канализация"                                                                     
 §52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                                        
   Проектиране изграждането на канализационна система на територията на 
гр.Мизия

10000

1148094

1

Д-ст 524 "Домашен социален патронаж"
§51-00 „Основен ремонт на ДМА”
Основен ремонт на "Домашен социален патронаж"  гр.Мизия 9299

2

Д-ст 524 "Домашен социален патронаж"
§52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                                                                     
                               Оборудване за кухненски блок в сградата на "Домашен 
социален патронаж" гр.Мизия

10440

Преходни капиталови обекти:



3

Д-ст 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени 
аварии“
§51-00 „Основен ремонт на ДМА”
Неотложни аварийно-ремонтни дейности по възстановяването на ул. 
„Петко Банков“, ул. „Лазар Драйчев“, ул.“ Георги  Димитров“ и 
Селановско дере – ул. „Петко Банков“, гр. Мизия“  - по ПМС №212 от 
04.10.2018 г.

197283

4

Д-ст 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улици” 
§51-00 „Основен ремонт на ДМА”
Ремонт на ул."Цветко Палибачийски" гр.Мизия - по ПМС №348/2019 г. 39604

5

Д-ст 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улици” 
§51-00 „Основен ремонт на ДМА”
Ремонт на ул."Косанска" гр.Мизия - по ПМС №348/2019 г. 3402

6

Д-ст 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улици” 
§51-00 „Основен ремонт на ДМА”
Ремонт на ул."Сливница" гр.Мизия - по ПМС №348/2019 г. 1075

7

Д-ст 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улици” 
§51-00 „Основен ремонт на ДМА”
Ремонт на ул."Петър Цветков" с.Крушовица - по ПМС №348/2019 г. 157849

8

Д-ст 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улици” 
§51-00 „Основен ремонт на ДМА”
Ремонт на ул."9-ти септември" гр.Мизия - по ПМС №348/2019 г. 20650

9

Д-ст 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улици” 
§51-00 „Основен ремонт на ДМА”
Ремонт на обслужваща улица между ул."Дафинка Чергарска" и ул."Цанко 
Церковски" гр.Мизия - по ПМС №348/2019 г.

55118

10

Д-ст 283 "Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от 
бедствия и аварии"                                                                                                          
§51-00 „Основен ремонт на ДМА”                                                                           
Корекция на "Сухото дере", гр. Мизия- по ПМС №360/2020 г.

260000

11

Д-ст 619 „Др. дейности по жил. строителство, благоустр. и регионалното 
развитие“                                                                                                                            
 §51-00 „Основен ремонт на ДМА”                                                                                             
             Ремонт на площад в с.Софрониево - по ПМС №360/2020 г.

393374

1049

1
Д-ст 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“                                                     
    §52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                                       
     Лаптоп за МКБППМН

1049

33055

1
Д-ст 623 "Чистота"
§52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                                    
Сметосъбирачен автомобил за дейност "Чистота"

33055

2595796

Целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет:

Натрупани средства от отчисления по Закон за управление на 
отпадъците:

Капиталови обекти, предвидени за финансирани в индикативния 
разчет със средства от Европейския съюз, код 42 „Държавен фонд 



1

Д-ст 603 „Водоснабдяване и канализация“
§51-00 „Основен ремонт на ДМА”
Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. 
Крушовица и с. Софрониево, община Мизия” по подмярка 7.4 от ПРСР 2014 
- 2020 г.

2295572

2

Д-ст 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 
регионалното развитие“
§52-00 „Придобиване на ДМА”
 Изграждане и реконструкция на площи за широко обществено ползване в 
гр. Мизия, с. Софрониево, с. Крушовица и с. Липница” от ПРСР 2014 - 2020 
г.

259550

3

Д-ст 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 
регионалното развитие“
§51-00 „Основен ремонт на ДМА”
Реконструкция на спортна инфраструктура в УПИ І, кв.56, кад. № 501.752 
по плана на гр. Мизия, общ. Мизия“ от ПРСР 2014 - 2020 г.

40674

1

Д-ст "Управление на дейностите по отпадъците"                                                          
 §51-00 "Основен ремонт на ДМА"                                                                                             
             Пилотен проект за обособяване на общински център, допринасящ за 
намаляване на битовите отпадъци от ЕФРР, ОП "Околна среда"

38311

4061305

Изготвил:
Гл.спец.”БФ” Хр.Петрова

ДД „АПИОФД” Венера Георгиева Валя Берчева

2595796

38311

ОБЩ РАЗМЕР НА ПРОГРАМАТА ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2021 г.

Съгласувал:                                                                                                              Кмет:

разчет със средства от Европейския съюз, код 42 „Държавен фонд 
„Земеделие“:

Капиталови обекти, предвидени за финансирани в индикативния 
разчет със средства от Европейския съюз, код 98"КСФ":
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