
ПРОЕКТ

(в лева)

ОБЩО: 31 355 448

5100 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 23 833 253

Функция 03 Образование 800 980

Обекти 800 980

Съфинансиране за  реконструкция и ремонт на детски площадки в дворовете на ДГ
200 000

Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в сградите на ЕГ "Пловдив" /НДЕФ/ 231 732

Подмяна на вътрешни отоплителни инсталации и изграждане на слънчеви

инсталации на 4 детски заведения в гр. Пловдив - по Финансов механизъм на

Европейското икономическо пространство 369 248

Функция 06

Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на

околната среда 22 908 000

Обекти 22 908 000

СМР, свързани с рехабилитацията на  бул. „Руски”, бул. „Коматевско шосе”, бул. „6-ти 

Септември” и доизграждането на бул. „Северен” – гр. Пловдив 21 200 000

Основен ремонт на ул. Остромила в участъка от ул. Димитър Талев до бул.

Коматевско шосе 1 461 000

Инженеринг - проектиране и строителство на дилатационни фуги на надлез над ж.п. 

линия Пловдив - гара Филипово - Бургас - "Карловски надлез" 247 000

Функция 07 Почивно дело, култура, религиозни дейности 124 273

Обекти 124 273

Архитектурна и художествена реставрация и консервация на фасадите на

Регионален етнографски музей - Пловдив (къща на Аргир Куюмджиоглу) и

конструктивно укрепване на втория етаж - пространство над портика 124 273

5200 Придобиване на дълготрайни материални активи 3 965 604

Функция 01 Общи държавни служби 114 000

5201 придобиване на компютри и хардуер 60 000

5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 54 000

Функция 02 Отбрана и сигурност 15 000

5201 придобиване на компютри и хардуер 1 000

Компютърна конфигурация за нуждите на БФ "Пловдив 112" 1 000

5205 придобиване на стопански инвентар 14 000

Радиостанции и ретранслатор за нуждите на БФ "Пловдив 112" 14 000

Функция 03 Образование 1 258 374

5201 придобиване на компютри и хардуер 44 074

Компютърни конфигурации за нуждите на Отдел "Образование" 3 400

Компютърни системи и мултимедия за нуждите на ОУ "Кочо Честименски" 8 038

Компютри  за нуждите на СУ "Св. Паисий Хилендарски" 4 773

Компютри  за нуждите на СУ "Св. Св. Кирил и Методий" 2 000

Компютри  за нуждите на МГ "Академик Кирил Попов" 18 111

Интерактивни дъски за нуждите на ОУ "Райна Княгиня" 7 752

5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 60 300

Изграждане на дворна канализация и вертикална планировка в двора на ДГ

"Червената шапчица" в район Тракия 35 000

Климатици за нуждите на Отдел "Образование" 3 300

Мултифункционално устройство за нуждите на СУ "Кирил и Методий" 2 000

Доставка и монтаж на нов стоманен водогреен котел за локално отопление на сграда

на ОУ "Душо Хаджидеков" 20 000

5204 придобиване на транспортни средства 50 000

Автомобил за нуждите на Младежки център 50 000

5205 придобиване на стопански инвентар 4 000

Телевизори за нуждите на СУ"Св.Паисий Хилендарски" 2 000

Телевизори за нуждите на СУ"Св. Св. Кирил и Методий" 2 000

5206 изграждане на инфраструктурни обекти 1 100 000

Разширение, пристройка, реконструкция и обзавеждане на детска градина "Ралица"

за 4 групи в УПИ II-534.894, Обединено детско заведение кв.39а по плана на кв.

"Коматево" 1 100 000

Функция 06

Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на

околната среда 2 361 838

5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 30 000

Глобална навигационна сателитна система - приемник с нужното за работа комплект

оборудване 30 000

5204 придобиване на транспортни средства 1 226 988

Специализирана транспортна техника за нуждите на ОП "Чистота" 767 915

Специализирани автомобили тип "Паяк" за нуждите на ОП "Паркиране и

репатриране" 459 073

5206 изграждане на инфраструктурни обекти 1 104 850

обекти 1 104 850
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Изграждане на площадки за игра и спорт на открито; площадки за кучета в

общоградски паркове, градини и междублокови пространства на територията на

община Пловдив 455 000

Изграждане на ул." Цветан Лазаров" 157 600

Изграждане на улично осветление на територията на район Южен 20 000

Изграждане на паркинги на територията на район Южен 142 450

Изграждане на детски площадки на територията на район Южен 80 000

Изграждане на площадка за домашни любимци  на територията на район Южен 18 000

Изработка и монтаж на заслони за спирки на територията на район Южен 7 000

Изграждане на детска площадка на територията на район Северен 50 000

Изграждане на фитнес площадка на територията на район Северен 24 800

Изграждане на нови паркоместа на територията на район Източен 150 000

Функция 07 Почивно дело, култура, религиозни дейности 216 392

5201 придобиване на компютри и хардуер 80 000

Интерактивни системи за нуждите на Регионален природонаучен музей 65 000

Компютри за нуждите на Регионален етнографски музей 5 000

Сървър за съхранение на дигитализирана библиотечна информация 10 000

5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 125 892

Компресор за аквариумна система в Регионален природонаучен музей 5 000

Изработка на интерактивни модули за цифровизация в Регионален природонаучен

музей 49 392

Климатици за нуждите на Градска художествена галерия 5 000

Изготвяне задание и проект за изграждане на аспирация за вредни изпарения в

лаборатория за консервация и реставрация в "ОИ Старинен Пловдив" 7 500

Климатици за нуждите на "ОИ Старинен Пловдив" 14 000

Хидравлична платформа за улеснен достъп на хора в неравностойно положение в

сградата на РНБ "Иван Вазов" 35 000

Климатици за нуждите на РНБ "Иван Вазов" 10 000

5219 придобиване на други ДМА 10 500

Музейни експонати за нуждите на Регионален етнографски музей 5 000

Изработване на паметна плоча на Йордан Русков 5 500

5300  Придобиване на нематериални дълготрайни активи 556 591

Функция 01 Общи държавни служби 10 000

5301 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 10 000

Програмни продукти за нуждите на общинска администрация 10 000

Функция 03 Образование 75 900

5301 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 75 900

Програмни продукти за нуждите на отдел "Образование" 64 000

Програмни продукти за нуждите на Младежки център 7 900

Програмни продукти за нуждите на ОУ "Кочо Честименски" 4 000

Функция 06

Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на

околната среда 465 691

5309 придобиване на други нематериални дълготрайни активи 465 691

ПУП-ПРЗ, план за регулация и застрояване, Специфични правила и нормативи -

Централна градска част, гр.Пловдив 54 000

Специализиран кадастър и ПУП-ПР/ план за регулация/, оцифряване на ПЗ/план за

застрояване/ на кв.Хр.Смирненски /в обхват кв.Хр. Смирненски 1 и 2 и кв.ЖК

"Кишинев" и част от кв.Хр.Ботев север/ 49 716

Специализиран кадастър и оцифряване на Пр/план за регулация/ - Трета градска

част, гр.Пловдив 17 534

Специализиран кадастър и ПУП-ПР/ план за регулация/, оцифряване на ПЗ/план за

застрояване/- Пета градска част, гр.Пловдив 55 283

Специализиран кадастър и ПУП-ПУР/ план за улична регулация /, схеми по чл.108 от

ЗУТ - кв.Гаганица, СИЗ, гр.Пловдив 27 000

Специализиран кадастър и ПУП-ПР/ план за регулация/, оцифряване на ПЗ/план за

застрояване/- кв.Северно от Панаира, гр.Пловдив 26 845

Подробен устройствен план - план за регулация по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ,

оцифряване на действащия план за застрояване, специализиран кадастър -

специализирана карта за устройствено планиране, кв. "Филипово", гр. Пловдив 38 749

Специализиран кадастър и ПУП-ПР/ план за регулация/, оцифряване на ПЗ/план за

застрояване/ -  кв.Захарна фабрика, кв.Тодор Каблешков, гр.Пловдив 82 000

Специализиран подземен кадастър - оцифряване - Район Южен 31 284

Изработка на уеб-базирана интерактивна карта на недвижимите културни ценности

на Община Пловдив 33 600

Изготвяне на актуализация на стратегическа карта за шум в околната среда за

агломерация Пловдив 49 680

Функция 07 Почивно дело, култура, религиозни дейности 5 000

5301 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 5 000

Програмни продукти за нуждите на РНБ "Иван Вазов" 5 000

5400 Придобиване на земя 3 000 000

Функция 06

Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на

околната среда 3 000 000

Обезщетения за отчуждаване на имоти -  улична мрежа 3 000 000


