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ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ  2018 

 

Проектът  на бюджет на Община Стара Загора за 2018 година очертава основните 

финансови параметри, в които ще се осъществява дейността на общината през 

настоящата година. Финансовия план на Общината отчита икономическите тенденции, 

характерни за региона, съобразен е с принципите  на управление залегнали в мандатната 

програма  за мандат 2015-2019 година целяща   изпълнението на следните приоритети: 

 Запазване стабилността на общинските финанси чрез провеждане на 

консервативна финансова политика; 

 Повишаване ефективността на публичните услуги; 

 Привличане на средства чрез кандидатстване за финансиране по европейски 

проекти, програми и фондове  за програмен период 2014-2020 ; 

 Благоустрояване и създаване на здравословна градска среда; 

 Изграждане и модернизация на транспортна инфраструктура, водоснабдителни,       

канализационни и комуникационни мрежи; 

 Подобряване  и ефективно използване на социалната, образователната, здравната, 

спортната и културната инфраструктура на територията на Община Стара Загора; 

 Опазване и поддържане на околната среда; 

 Опазване и разумно поддържане на  природното и културно историческото 

наследство;  

 Подобряване качеството на социално значимите дейности. 

Конкретните размери на приходите за 2018 година  са  съобразени с всички фактори, 

формиращи собствената ни приходна база - данъчните основи, върху които се определят 

местните данъци, размер на данъчните ставки, размер на местните такси и цени на 

услуги, достигната събираемост и възможности за нейното подобряване. При определяне 

на бюджетните разходи  за 2018 година са взети предвид достигнатите нива на разходи 

по функции и дейности през изминалата 2017 година, направен е прецизен анализ на 

същите и са включени новите разходни отговорности. 

Предложения проект за бюджет за 2018 година на Община Стара Загора е разработен в 

съответствие с изискванията на: 

Закон за публичните финанси 

Общински план за развитие на Община Стара Загора за периода 2014 – 2020  

РМС № 286/22.05.2017 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата 

дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 г. 

РМС № 667/01.11.2017 г. за изменение на РМС № 286/22.05.2017 г. за приемане на 

стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели 

през 2018 г. 

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните 

дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара 

Загора. 
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Проектобюджет на община Стара Загора  

за 2018 година  - 104  679 хил.  лева 

 
Държавни дейности   -   59 920 хил. лв. 

Местни дейности        -   44 759 хил. лв.   

 

 

Текущ бюджет              -   100 113 хил. лв. 

Капиталов бюджет      -        4 566 хил. лв. 

 

 

 Проектобюджетът на Община Стара Загора за 2018 година в частта на 

предоставените от държавата трансфери е разработен на база Закона за Държавния 

бюджет на Република България за 2018 година, указанията на министър на финансите за 

подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители 
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с бюджет за 2018 година, ПМС № 332/22.12.2017г. за изпълнението на Държавния 

бюджет на Република България за 2018 г. и РМС № 667/01.11.2017г. за приемане на 

стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели 

през 2018 г.  

ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА 

Бюджет  2018 – проект 

• Очакваните постъпления от местни данъци и такси са планирани в съответствие с 

размерите, определени от Общинския съвет, с изменените и допълнени наредби за 

определянето и администрирането на местните данъци и за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината; 

• Запазване размерите на данъчните ставки, общински такси и цени на услуги;  

• Продължаващи действия за подобряване на събираемостта на общинските 

данъчни и неданъчни приходи. 

Бюджет 2018 – проект 

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2018 г.                                         104 679 хил. лв. 

в т. ч. 

Приходи за делегирани държавни дейности                   59 920 хил. лв. 

Приходи за местни дейности                                       44 759 хил. лв. 

в т. ч.  

целева субсидия за капиталови разходи  -                        2 272.3 хил. лв. 

обща изравнителна субсидия  -                                         3 626.2 хил. лв. 
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Бюджет 2018 – проект 

Местни приходи  

 

Местни  приходи начален план отчет проект 

  2017 година 30.11.2017 година 2018 година 

Имуществени и други данъци 18 780 000 17 954 852 19 220 000 

Неданъчни приходи в т.ч.       

/ продажба на стоки, услуги,    

 

  

 наеми, такси, глоби,    

 

  

концесии и др. / 22 342 000 21 208 235 22 221 500 

 в т.ч. Местни такси 16 570 000 15 251 971 16 404 500 

 Постъпления от продажба       

на общински нефинансови       

активи 2 500 000 2 860 642 2 500 000 

 ВСИЧКО : 41 122 000 39 163 087 41 441 500 

 

 

 



  

6 

 

Бюджет 2018 – проект 

Данъчни приходи 

Имуществени и други данъци 
начален план проект 

процент 
2017 година 2018 година 

 Патентен данък 440 000 450 000 102.27% 

 Имуществени и други данъци       

в т.ч. 18 340 000 18 770 000 102.34% 

 Данък върху недвижими имоти 6 280 000 6 300 000 100.32% 

 Данък върху превозни средства 7 000 000 7 300 000 104.29% 

 Данък при придобиване на       

 имущество по дарение и       

 възмезден начин  4 900 000 5 000 000 102.04% 

 Туристически данък 160 000 170 000 106.25% 

 ВСИЧКО : 18 780 000 19 220 000 102.34% 
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Бюджет 2018 – проект 

Разходи за делегирани държавни дейности 

Наименование на  уточнен план отчет проект 

функциите 2017 г. 30.11.2017 г. 2018 г. 

 1. Общи държавни служби 3 841 647 3 110 091 3 794 900 

 2. Отбрана и сигурност 734 981 178 637 288 260 

 3. Образование 41 823 350 36 152 552 41 892 437 

 4. Здравеопазване 3 947 441 3 295 438 4 832 287 

 5. Социално осигуряване и грижи 8 112 440 6 810 910 6 881 320 

 7.Почивно дело, култура,       

 религиозни дейности 2 232 475 1 776 673 2 230 380 

 8. Икономически дейности и услуги 243 926 237 156   

 9. Разходи некласифицирани в       

 други функции 29 987     

 10. Капиталови разходи 1 202 872 545 285   

 Всичко  разходи : 62 169 119 52 106 742 59 919 584 
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Бюджет 2018 – проект 

Разходи за местни дейности по функции 

Наименование на  уточнен план отчет проект 

функциите 2017 г. 30.11.2017 г. 2018 г. 

 1. Общи държавни служби 4 469 758 3 657 165 4 075 967 

 2. Отбрана и сигурност 120 000 80 930 90 000 

 3. Образование 3 821 500 3 156 449 3 809 534 

 4. Здравеопазване 1 524 223 1 093 308 1 294 647 

 5. Социално осигуряване и грижи 571 854 433 735 580 000 

 6. ЖС, благоустройство, комунално 

стопанство и опазване на околната среда  22 184 440  17 254 646  17 217 448 

 7. Почивно дело, култура,       

 религиозни дейности 4 340 500 4 287 753 4 588 000 

 8. Икономически дейности и услуги 6 846 064 8 607 113 7 238 000 

 9. Разходи некласифицирани в       

 други функции 610 344 151 978 1 300 000 

 10. Капиталови разходи 9 541 733 4 481 808 4 566 146 

 Всичко  разходи : 54 030 416 43 204 885 44 759 742 
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Структура на разходите по функции 

Наименование на  проект структура на  

функциите 2018 г. разходите 

 1. Общи държавни служби 7 870 867 7,52% 

 2. Отбрана и сигурност 378 260 0,36% 

 3. Образование 45 701 971 43,66% 

 4. Здравеопазване 6 126 934 5,85% 

 5. Социално осигуряване и грижи 7 461 320 7,13% 

 6. ЖС, благоустройство, комунално      

 стопанство и опазване на околната среда 17 217 448 16,45% 

 7. Почивно дело, култура,      

 религиозни дейности 6 818 380 6,51% 

 8. Икономически дейности и услуги 7 238 000 6,91% 

 9. Разходи некласифицирани в     

 другите функции 1 300 000 1,24% 

 10. Капиталови разходи 4 566 146 4,36% 

 Всичко  разходи : 104 679 326 100,00% 
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Функция „Общи държавни служби“            7 871 хил. лв. лв.,    в т. ч. 

 

Държавно финансиране                                     3 795 хил. лв. 

Общинско финансиране                                    4 076 хил. лв. 

 За държавното финансиране се прилагат единни разходни стандарти за 

изчисляване на средствата за минимално кадрово осигуряване по групи общини на 

делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“ съгласно РМС              

№ 286/22.05.2017 г. В местни дейности са планирани средства за издръжка на общинска 

администрация, кметствата и общинския съвет. 

• възнаграждения и издръжка на общинска администрация - 7 161  хил. лв., в т. ч.: 

• помощи по решение на Общински съвет – 20 хил. лв. 

• разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности - 30 хил. 

лв.  

• за дейности на местната комисия, създадена по реда на § 17, ал. 2 от Правилниа за 

прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-

спестовни влогове - 30 хил. лв.  

• възнаграждения и издръжка на общински съвет - 660 хил. лв. 

Функция „Отбрана и сигурност“              378 хил. лв.,    в т. ч. 

Държавно финансиране                                  288 хил. лв. 

Общинско финансиране                                   90 хил. лв. 

 

Държавното финансиране осигурява средства за:  

Заплати и осигурителни плащания на  щатен персонал (изпълнители по поддръжка и 

охрана на пунктове за управление, денонощни дежурни, материално стимулиране на 

обществените възпитатели и на членовете на Местната комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН ) и издръжка. 

Материална издръжка на офисите за военен отчет, детски педагогически стаи, районни 

полицейски инспектори, доброволни формирования за предотвратяване или овладяване 

на бедствия, пожари и извънредни ситуации и за отстраняване на последиците от тях. 

 

 Със средствата от общинско финансиране се осигурява: 

• издръжка на дейности по вътрешната сигурност   - 50 хил. лв. ; 

• превантивни дейности за намаляване на вредните последствия от бедствия и 

аварии  – 40 хил. лв.  

 

 

Функция „Образование“                     45 702 хил. лв.,   в т. ч 

Държавно финансиране                    41 892 хил. лв. 

Общинско финансиране                            3 810 хил. 

лв. 

 

Предоставените от държавата средства за тази 

функция осигуряват: 

• разходи за персонал, включително средствата 

за представително облекло и средствата по чл. 4 и 

25 от Закона за здравословни и безопасни условия 

на труд в детски градини и присъща издръжка, без 

разходи за храна на децата в подготвителните 
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групи;   

• разходи за персонал и издръжка на 13 589 ученика в неспециализираните училища, 

търговска гимназия  и спортно училище;  

• осигурени са целево  средства за стипендии, за създаване на условия за 

приобщаващо образование, за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за  

ученици от І до VІІ клас, за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи 

и учениците от І до ІV клас и за подобряване на материално-техническата база на 

училищата; 

• разходи за персонал и издръжка на Център за подкрепа за личностно развитие - 

астрономическа обсерватория и планетариум и за дейности за ресурсно подпомагане на 

деца и ученици със специални образователни потребности; 

 

Общинското финансиране в тази функция е насочено основно за:  

 

• Издръжка на 4 552 деца в детски градини и подготвителни целодневни групи към 

детските градини - 2 700  хил. лв. 

• Издръжка на център за подкрепа на 

личностно развитие – 350 хил. лв. 

• Режийни разходи ученическо столово 

хранене - 300 хил. лв. 

• Издръжка на ученически лагери - 155 хил. 

лв. 

• Издръжка на международен младежки 

център за работа на деца и младежи в риск  

-  120 хил. лв. 

• Дофинансиране на маломерни паралелки - 

150 хил. лв. 

 

 

Функция „Здравеопазване“                6 127 хил. лв.,   в т. ч. 

Държавно финансиране                          4 832 хил. лв. 

Общинско финансиране                          1 295 хил. лв. 

 

Единният разходен стандарт за финансиране на дейностите „Детски ясли“, „Детска 

кухня“, „Други дейности по здравеопазването“ и „Здравни кабинети в детски градини и 

училища“ осигурява средства за заплати, други възнаграждения и плащания за 

персонала, задължителни осигурителни вноски от работодатели, средства за безопасни и 

здравословни условия на труд (чл. 4 и чл. 25 от Закона за здравословни и безопасни 

условия на труд) на персонала в детските ясли, детската кухня, здравните медиатори, за 

медицинско обслужване в здравен кабинет на деца от детските градини, подготвителните 

групи в училище и ученици в дневна форма на обучение от общински училища.  

Заплати, други възнаграждения и плащания за персонала, задължителни осигурителни 

вноски от работодатели по Закона за здравословни и безопасни  условия на труд и 

издръжка на общинския съвет по наркотичните вещества и превантивния 

информационен център; 

   

За 2018 година от общински средства е осигурена издръжката на: 

Детски ясли и детска кухня - 1 295 хил. лв. 

 

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“     7 461 хил. лв., в т. ч. 

Държавно финансиране                                                                      6 881 хил. лв. 

Общинско финансиране                                                                        580 хил. лв. 
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Със средства от държавни трансфери се финансират: 

• възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка  на персонала в специализираните 

институции за предоставяне за социални услуги с капацитет от 449 места - дом за 

пълнолетни лица с физически увреждания, дом за стари хора, дом за пълнолетни лица 

с психични разсройства и домове за деца, лишени от родителска грижа; 

• социалните услуги, предоставяни в общността с капацитет от 453 места – дневни 

центрове за деца и възрастни с увреждания, центрове за социална рехабилитация и 

интеграция, център за временно настаняване, център за обществена подкрепа, 

защитени жилища за лица с умствена изостаналост, звено „Майка и бебе“, кризисен 

център и центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания; 

С местни приходи се финансират: възнагражденията, осигуровките и издръжката на 

домашен социален патронаж с 20 бройки щатен персонал и  350 места – 420 хил. лв., за 

материали и консумативи на работещите по програми за временна заетост – 20 хил. лв., 

както и средства за подпомагане издръжката на пенсионерските клубове –  80 хил. лв. и 

60 хил. лева за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми. 

Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и 

опазване на околната среда“                                           17 217 хил. лв., в т. ч. 

Общинско финансиране                                                      17 217 хил. лв.  

•  улично осветление - 1 600 хил. лв. 

•  поддръжка на улични платна и тротоари 

– 3 500 хил. лв. 

•  озеленяване – 1 420 хил. лв. 

•  осигуряване дейностите по чистота и 

управление на отпадъците - 10 134 хил. 

лв. 

•  екология и опазване на околната среда - 

110 хил. лв. 

•  контрол по незоконното строителство и 

събаряне на сгради и съоръжения - 302 

хил. лв. 

• ремонт и поддръжка на общински 

имоти - 151 хил. лв. 

 

Функция  „Почивно дело, култура, религиозни дейности“      6 818 хил. лв., в т. ч. 

Държавно финансиране                                                                 2 230 хил. лв. 

Общинско финансиране                                                                 4 588 хил. лв. 

 

През 2018 година държавното финансиране в тази функция осигурява възнагражденията, 

осигурителните вноски и издръжката на 71 субсидирани бройки в делегираните от 

държавата дейности – РБ „З. Княжески“,  Регионален исторически музей, Художествена 

галерия и 122 субсидирани бройки в читалищата. 

 

С общински приходи се финансират: 

 

• Поддръжка, ремонт и експлоатация на материалната база за масов спорт, 

материално–техническо обезпечаване на общинската спортна програма, учебно– 

тренировъчната дейност на спортните клубове и външни прояви, организиране и 

провеждане на спортни мероприятия - 1 700 хил. лв.; 
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• Издръжката на дейност „Оркестри и 

ансамбли”  и разходите за осигуряване на 

други дейности по културата, с които се 

финансират  мероприятията по културния 

календар  – 1 597 хил. лв.;   

• Управление и поддръжка на сградите на 

Операта и Драматичния театър – публична 

общинска собственост - 393 хил. лв.; 

• Управление и поддържане на 

гробищни паркове и терени, 

сгради, съоръжения и 

имущество общинска 

собственост  - 236 хил. лв.; 

• Управление и поддържане на 

зоопаркове, отглеждане, 

изхранване, ветеринарно лечение, запазване на редки видове животни, подобряване 

на колекцията от животни с цел запазване на генетичния фонд, поддържане на 

наличните съоръжения на зоопарк, организиране на образователни, културно-

развлекателни и атракционни мероприятия - 281 хил. лв.; 

• Издръжка на общински музеи и библиотеки - 276 хил. лв.; 

• Дофинансиране на регионален музей, художествена галерия и библиотека “Захари 

Княжески” - 95 хил. лв.; 

• Подпомагане разходите по погребения на социално слаби лица - 10 хил. лв.; 

 

 

Функция „Икономически дейности и услуги“              7 238 хил. лв., в т.ч. 

Общинско финансиране                                                       7 238 хил. лв. 

 

• намаление на пътуванията на пенсионери, инвалиди и ученици – 1 800 хил. лв. 

• управление и контрол на транспорта и пътищата – поддръжка на светофарни 

уредби и пътни знаци, полагане на хоризонтална маркировка и други дейности по 

безопасността - 400 хил. лв. 

• текущ ремонт и зимно поддържане на общинска пътна мрежа - 400 хил. лв. 

• издръжка на автогара и звено за градска мобилност - 675 хил. лв. 

• средства за организация и управление на дейностите в общински пазари – 401 

хил. лв. 

• общинска охрана, инспекторат, „зелена зона“ и други икономически дейности – 

3 170 хил. лв. 

• проекти на юридически лица с нестопанска цел за решаване проблеми на местната 

общност - 50 хил. лв. 

• издръжка на „Приют за безстопанствени животни” в размер на 122 хил. лв. с 

предмет на дейност: настаняване на безстопанствени животни в общинския 

приют; осигуряване на ветеринарно-медицинско обслужване, грижи, подслон и 

намиране на нов собственик; 

• режийни разходи „Диетичен стол“ - 60 хил. лв. 

• за изпълнение на дейности по програма „Туризъм“ - 160 хил. лв. 
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Функция „Разходи некласифицирани в други функции“   1 300 хил. лв., в т. ч.  

Общинско финансиране                                                                 1 300 хил. лв. 

 

Със средства от собствени приходи  ще се финансират: 

 

• лихви за инвестиционни кредити  по Фонд „Енергийна ефективност и 

възобновяеми източници“, Регионален фонд за градско развитие и „Сосиете 

Женерал Експресбанк“ АД   –   300 хил. лв.; 

• резерв за непредвидени и неотложни разходи   -  1 000 хил. лв. 

 

ОБЩИНСКИ ДЪЛГ - състояние и намерения 

 

         През 2018 година община Стара Загора има намерение да поеме нов дългосрочен 

общински  дълг за авансово финансиране на проекти, за които има сключени Договори 

за безвъзмездна финансова помощ по оперативни програми за програмен период 2014-

2020 година. Прогнозния размер на средствата, които ще се използват за разплащане на 

дейности по проекти “Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора“ – 

етап ІІ”, “Обновяване на образователната инфраструктура в община Стара Загора”, 

„Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора – ІІ фаза“  

и “Подкрепа за деинституционализацията на грижите за деца“  е  6 000 000 лева. 

        Общината ще обслужва дължимите суми за лихви и погашения по общинския дълг 

като приоритетно задължение на общинския бюджет. Предвидените плащания по 

главници за 2018 година са в размер на 1 794 347 лева, в т. ч. за реконструкция на 

Централен градски пазар – 209 253 лева, за реконструкция на покрит плувен басейн –  

196 164 лева, към фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ – 128 930 

лева, по кредита за предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни 

обстоятелства – 700 000 лева и за авансово финансиране на ремонтите на ПГВМ „И. П. 

Павлов“ и ТГ „Княз Симеон Търновски“ – 560 000 лева. През годината ще бъдат 

погасени окончателно задълженията  към фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми 

източници“, поети през месец януари 2013 година за финансиране на енергийно-

ефективна реконструкция на  СОУ „М. Горки“,  V ОУ „М. Станев“, ЦДГ № 7 „Светулка“ 

и ЦДГ № 20 „Мир“.   

 

Акценти в инвестиционната програма 

   
Преходни обекти от 2017 година:  

 

 ОУП и ПУП- ПРЗ парк „Бедечка“ ; 

 Изработване на цифров модел  на  Подробен устройствен план – План за 

регулация и застрояване на част от централна градска част на гр. Стара 

Загора заключени между улици: бул. „Руски, бул. „Св. Патриарх Евтимий, 

бул. „Славянски“ и ул. „Хан Аспарух“; 

 Изработване на  Подробен устройствен план – План за регулация и 

застрояване на част от кв.“Железник“,  гр. Стара Загора: 

План за регулация и застрояване с електро и ВиК схеми на част от кв.“Железник“, 

намираща се северно от пътя за с. Старозагорски бани – кадастрален район 547 по 

кадастралната карта на гр. Стара Загора. В рамките на този план има възстановени много 

частни имоти, което налага актуализиране на действащия план и проект за промяна на 

Кадастралната карта и Кадастралните регистри за имотите по чл.16 от ЗУТ  - с площ 

1450дка. 

 ПУП-ПРЗ  на част от землището на гр. Стара Загора- западно от кв. „ Три- 

чучура- юг  с площ 340 дка; 
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 Довършване основен ремонт на физкултурен салон на СУ „ Максим Горки“;. 

 Основен ремонт на ДГ № 24 „ Радост“;  

 ППР физкултурен салон ОУ „ П. Р. Славейков“; 

 ППР физкултурен салон НУ  „ Димитър Благоев“; 

 

Нови обекти  

 

 Мултифункционална зала в сградата на бул. „Цар Симеон Велики“ 108 

 Основен ремонт на административни сгради – кметства и читалища по 

селата; 

 Основен ремонт и ново строителство на улично осветление; 

 Основен ремонт на закрита лекоатлетическа писта; 

 Детски площадки; 

 Нов гробищен парк; 

 Преустройство на сграда дарение от Мария 

Жекова в културен център за даровити 

деца; 

 Обзавеждане музей „Литературна Стара 

Загора“; 

 ППР Къща – музей „ Н. Лилиев“ ; 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ 

 

ОП  „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014 – 2020“ 

 

Проект „Обновяване на образователната инфраструктура в Община Стара Загора“ на 

обща стойност 15 230 609 лева. С изпълнението на проекта ще бъдат ремонтирани 

следните обекти: 

• СУ „Железник“ 

• ГПЧЕ „Ромен Ролан“ 

• СУ „Иван Вазов“ 

• IX ОУ „Веселин Ханчев“ 

• ДГ „Звездица“ 

• ДГ „Звънче“ 

 

Проект „Зелена и достъпна среда за жителите на град Стара Загора“ – фаза ІІ на обща 

стойност 15 886 029 лева; Ще бъдат реализирани строително-монтажни дейности на 

следните обекти: 

 

 

 Площадно пространство 

 Пешеходна зона по бул. „Цар 

Симеон Велики“ – от ул. „Хаджи Димитър 

Асенов“ до бул. „Патриарх Евтимий“  
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 Паркоустрояване, благоустрояване и 

подобряване на физическата среда на парк 

„М.М.Кусев“ (Аязмо) 

 

 

 

 

 

 

 

 Проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара 

Загора“  -  фаза ІІ  на обща стойност 14 727 612 лева; 

 Проект „ Най- доброто за децата“ - Приоритетна ос “социална инфраструктура“  

на обща стойност 1 603 512 лева; 

 

 

 


