ОП „Гробищни паркове“
Анализ на изпълнение
на бюджет за 2016 г.

Показва приоритетите и целите
на предприятието.
Всяко тримесечие се прави анализ
на отчетите за изпълнение на
бюджета

Местни дейности 2016 г.
Бюджет на ОП “Гробищни паркове” за 2016 година – 4 386 092 лв.
Приоритети на предприятието в бюджет 2016г.:
Дейности за поддържане на гробищните паркове включващи
•
Разходи за въвеждане в експлоатация на нов Гробищен парк „Банкя“ местност Полето
•
Разходи за охрана на гробищни паркове
•
Разходи за почистване на гробищни паркове
Дейности за подобряване на материално - техническата база на предприятието
•
Изграждане на рампа на инвалиди в ЦГП
•
Изграждане на нови луксозни урнови стени от варовик
•
Изграждане на урнови стени в ГП Бакърена Фабрика
•
Изграждане на Административна сграда в ГП Горна Баня

Текущи ремонти
•
•
•
•
•

Ремонт на салони за раздаване в ЦГП и ГП Княжево
Ремонт на покрив на административна сграда в ЦГП
Ремонт на сграда обслужваща клиенти в ЦГП
Възстановяване на алейно осветление в ГП Малашевци
Ремонт на прощални зали в ЦГП

Придобиване на ДМА
•
•
•

3 броя бусове за звено „Транспорт“
Специализирана Катафалка за транспортиране на два ковчега
Снегорин

Извършени ремонти и обновления
в ОП „Гробищни паркове“ 2016г.

Урнови стени в
Гробищен парк
„Бакърена Фабрика“

Ремонт на салон за
раздаване в Централен
Гробищен парк

Зала за раздаване ГП
Княжево

Ремонт покрив
Централни гробища

Изграждане на нови
луксозни урнови стени

Ремонт на сграда ЦСГ
Обслужваща граждани

Рампа за инвалиди
ЦГП

Ремонт на прощални
зали в ЦГП

НОВ ГРОБИЩЕН ПАРК БАНКЯ „ПОЛЕТО“

Местни дейности 2017 г.
Приоритети на ОП“Гробищни паркове“ в бюджет 2017г.
Дейности за поддържане на гробищните паркове включващи
•
•
•

Разходи за въвеждане в експлоатация на Административна сграда в ГП„Банкя“ местност Полето
Разходи за охрана на гробищни паркове
Разходи за почистване на гробищни паркове

Дейности за подобряване на материално - техническата база на предприятието
•
Видеонаблюдение в ГП Бакърена фабрика
•
Частично видеонаблюдение в ЦГП
•
Изграждане на урнови стени от варовик в ГП Дървеница и ГП Симеоново
•
Изграждане на Дом покойник в ГП Малашевци

Текущи ремонти
•
•

Поставяне на ПВЦ дограма на Ритуална зала в ЦГП
Ремонт на покрив на административна сграда в ЦГП – част салони за раздаване

Капиталови разходи
•
•

Основен ремонт сграда ГП “Малашевци”
Изграждане на оранжерия в ГП „Бакърена Фабрика“

