
№ НАС.  МЯСТО ДОКЛ.З - КА ВИД РЕМОНТ

1 2 3 4

разширение гробищен парк 1

изграждане ограда на кметството 1

ремонт мост на гробищен парк

ремонт сграда кметство
ремонт читалище
ремонт гробище- стая на покойника и трот.настилки

4 Ремонт стая кметски наместник

ремонт сграда кметство- боядисване
смяна дограма, ремонт складове
направа външна тоалетна

Проектиране и изграждане отводн.канал ул. Дружба
подм.дограма здр.служба 6

ремонт покрив кметство
машинно почистване речни корита
ремонт мостове
събаряне училищна сграда

асфалтиране и кърпеж разбити пътище 8

отстраняване подпочвени води ул."В.Коларов"

ремонт подп.стена зад читалище
изграждане външен сан.възел в центъра на селото
подмяна стъкла авт.спирка
машинно почистване дерета и речни корита

8 ДИБИЧ 93-00-2357/ 

16.11.2021

Ремонт кметство- ремонт стаи, подмяна дограма, направа метален 

парапет 

ремонт стъпала център 10

боядистване стаи кметство
циментиране плочници пред селски чешми
ремонт отводнителен канал ул. "Маршал Толбехин"

отпушване затлачен мост ул. "8 март"
остъкляване спирка

10 ИВАНСКИ ремонт кметство-вътр.боядисване

ремонт мост-пропаднал 3

изграждане септ.яма
ремонт улична мрежа

10-00-405-4/ 

19.11.2021

93-00-2353/ 

15.11.2021

11 ИЛИЯ БЛЪСКОВО

С П Р А В К А

за получените заявки за необходимите ремонти по кметства 

93-00-2360/ 

16.11.2021

ВЕЛИНО

7 ГРАДИЩЕ 93-00-2394/ 

19.11.2021

6 ВЕХТОВО

9 ДРУМЕВО 10-00-405-2/ 

19.11.2021

1 БЕЛОКОПИТОВО 10-00-405-003/ 

19.11.2021

2 БЛАГОВО

3 ВАСИЛ ДРУМЕВ 93-00-2388/ 

19.11.2021

5 ВЕТРИЩЕ 10-00-409/ 

16.11.2021



ремонт сграда кметство
ремонт покрив външна тоалетна
гробищен парк-водопровод, тоалетна, стая покойник-

нова детска площадка
асфалтиране

14 КОСТЕНА РЕКА ремонт покрив кметство и боядисване
ремонт водопровод

15 ремонт фасада кметство
гробищен парк- ремонт сграда и направа ограда

9

ремонт кметство
ремонт гробищен парк

ремонт покрив кметство 5

асфалтиране и подм.тротоарн.плочки
ремонт селска тоалетна
остъкляване чакалня спирка
възстановяване пресъхнала селска чешма
ремонт стаи кметство
укрепване срутена подп.стена ул."Г.Димитров"

19 ОВЧАРОВО 10-00-416/ вътр.ремонт кметство-бояд., напукани стени
18.11.2021 разширение гробища

ремонт на мост на ул."Марица"

ремонт детска площадка
направа осветление парк
подмяна улична осв. С ЛЕД
разширяване гробищен парк
спортна площадка-ограда и нова настилка

ремонт кметство- покрив и боядисване
1

ремонт сграда кметство 3

ограждане ромски гробищен парк, направа ритуална стая
ремонт гробищен парк- стая, тоалетна

ремонт детска площадка
ремонт общ.тоалетна
ограждане ново мюс.гробище, направа навес и водопровод

ЛОЗЕВО

ПАНАЙОТ ВОЛОВ 10-00-405-1/ 

16.11.2021

12 КЛАДЕНЕЦ 10-00-429/ 

25.11.2021

23 СРЕДНЯ 10-00-405-1/ 

19.11.2021

18 НОВОСЕЛ 93-00-2386/ 

19.11.2021 

20

13

10-00-417/ 

18.11.2021

КОНЬОВЕЦ 10-00-405-5/ 

19.11.2021

22 САЛМАНОВО 10-00-414/ 

17.11.2021

16 МАДАРА

17 МАРАШ 10-00-418/ 

19.11.2021

21 РАДКО 

ДИМИТРИЕВО



ремонт покрив кметство и външна селска тоалетна 4

ограждане читалище
ремонт покрив търг.сграда
възстановяване улично осветление
ремонт ВиК мрежа
асфалтиране и тротоари
изграждане детска площадка

Ремонт физк.салон
ремонт ограда гробищен парк 11

подм.водопровод ул. "Хан Крум"

асфалтиране...

6

ремонт фасада кметство
вътрешно боядисване клуб на пенсионера
съоръжения за парка

Ремонт детска площадка и обновяване парк
ремонт сграда кметство

кв. Макак Ремонт кметство - тоалетна-запушен канал
осветление

10-00-411/ 

17.11.2021

кв. Мътница 93-00-2380/ 

18.11.2021

кв. Дивдядово 93-00-2365/ 

17.11.2021

26

25 ЦАРЕВ БРОД 10-00-405-006/ 

19.11.2021

ЧЕРЕНЧА

Заб. Списъкът е направен въз оснава на предадени копия от заявки на кметовете и без извършен 

оглед на место.

24 СТРУЙНО 10-00-421/ 

19.11.2021


