
Община Ботевград 932300 529318 2731279

Ботевград 647556 217742 1694864

1

"Благоустрояване на градски парк в гр. Ботевград" - 

Етап 2 - "Централна площадна част"
647556 9800

2

Ремонт на тротоарна настилка по ул.Свобода" от 

О.Т. 73 през О.Т. 550, 540, 577, 935 до О.Т. 24 150000

3

"Ремонт на кухненски блок и дворно пространство 

в ДЯ "Детелина" филиал на ДГ"Иглика" в гр. 

Ботевград" 280000

4

"Проектиране и изграждане на спортен комплекс 

Етап 1 в Ботевград" 210000

5

Проектиране, изграждане на отоплителна 

инсталация в сградата на библиотека и 

обслужващи помещения 45000

6

Проучвателни и проектантски работи за обект 

"УМС - Северозападен подход ПЗ Юг - Чеканица 

по действащите подробни устройствени планове 

на Ботевград АНЕКС 11.07.2017 за срок на д-р 13920

7

Инвестиционен проект за изграждане на вело и 

пешеходна алея по път I-3 Ябланица - Ботевград от 

с.Трудовец до гр.Ботевград 900

8

Инвестиционен проект за изграждане на вело и 

пешеходна алея по път I-1 Видин - ГКПП Кулата 

от гр.Ботевград до с.Врачеш 8500

10

Инвестиционен проект за благоустрояване на 

вътрешно квартални пространства и площи с цел 

изграждане на нови места за паркиране, 

озеленяване, постройки за инвентар, площадки за 

игри и отдих, както и необходимите преустройства 

в техническата инфраструктура във фаза 

технически проект в обхват кв.Изток / стар / - 

около 59600кв.м. 18960

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

9

ОП - Стройтелно монтажни работи (СМР) 

на:"Реконструкция на водопроводна мрежа на 

гр.Ботевград - 1етап" и строителен надзор 200000

№ Име на населено място и име на обект

Целиви 

субсидии 

и 

трансфер

и от ДБ

Преходен 

остатък по 

бюджета за 

2018 с 

източник 

целеви 

субсидии и 

трансфери от 

ДБ

Собствени 

средства



11

Обследване за установяване на технически 

характеристики свързани с изискванията на чл.169, 

ал.1 и ал.3 от ЗУТ, изготвяне на технически 

паспорт, както извършване на обследване за 

енергийна ефективност и предписване на 

необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните 

и минимални изисквания за енергийната 

ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ на 

обекти:"Сгради на МБАЛ-Ботевград ЕООД (с 

изключение на стационар:седеметажна болнична 

сграда със сутерен) и сграда за доболнична помощ, 

находяща се в УПИ I, за болница и обществено 

обслужване, кв.202 по РП на гр.Ботевград, 

съгласно АОС №986/18.01.2018г. 35988

12

Изработване на инвестиционен проект за 

благоустрояване на вътрешно квартални 

пространства и площи с цел изгражданена нови 

места за паркиране, озеленяване, площадки за игри 

и отдих, както и необходимите прейстройства в 

техническата инфраструктура във фаза технически 

проект в следните урегулирани поземлени имоти в 

гр.Ботевград" *УПИ I за обществено жилищно 

строителство, клуб и магазин в кв.139 / срещу 

парка / с приблизителна площ 3945кв.м.; * *УПИ I 

за жилищен комплекс с магазини в кв.81 / 

китайска стена - 3 броя паркинги / с 140240

13

Изработване на инвестиционене проект за строеж 

на двуетажен паркинг с РЗП 2500кв.м. в УПИ I за 

административни, делови и културни дейности и 

паркинг в кв.65 (зад съдебната палата) 14250

14

Строителен надзор на обект:"Реконструкция и 

ремонт на ДЯ"Здравец", гр.Ботевград 4781

15

Обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране по чл.48 от Закона за енергийната 

ефективност на жилищни и обществени сгради на 

територията на гр.Ботевград по Оперативна 

програма "Региони в растеж" 2014-2020 12900

16

Обследване за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по 

чл.169, ал.1, т.1-7 и ал.3 от ЗУТ и и изготвяне на 

технически паспорти съгласно чл.176а от ЗУТ на 

жилищни и общестени сгради на територията на 

гр.Ботевград по Оперативна програма "Региони в 23100

17

Благоустрояване на част  от УПИ - I за жилищен 

комплекс с магазини в кв.81, гр.Ботевград, (ПИ) с 

идентификатор 05815.305.86 по КК и КР на 

гр.Ботевград и част от ул.Стефан Стамболов, в 

(ПИ) с идентификатор 05815.305.1021 по КК и КР 

на гр.Ботевград, в участъка от О.Т 17 до О.Т. 195, 

гр.Ботевград 195879

19

Реконструкция на вътрешноквартална зелена площ 

с трайни настилки и детска площадка в УПИ I, 

кв.105, ПИI 05815.304.253 по КК и КР на 

гр.Ботевград, ул.Стара планина, в гр.Ботевград 19281

18

Благоустрояване и озеленяване на вътрешно 

квартални пространства в УПИ - I за жилищно 

строителство в кв.167 и кв.167а по плана на 

гр.Ботевград 217500 1872



20

Благоустрояване на околоблоково пространство и 

детска площадка при блок 10 в поземлен имот 

(ПИ) с идентификатор 05815.302.12 по КК и КР на 

гр.Ботевград, в обхвата УПИ -1- За комплексно и 

жилищно строителство, обществено обслужваща 

дейност и озеленяване, в кв.2а, ул.Хан Аспарух, 

гр.Ботевград 39851

21

Изработка, доставка и монтаж на 6(шест) броя 

клетки за съхранение на дърва 3600

22

Доставка и монтаж на отоплителна газова 

инсталация на ведомствен апартамент в комплекс 

Панорама - Ботевград 3617

23

Доставка и монтаж на ОП лампа Polaris 200 - 

регулируем интензитет до 160000lx; с контролен 

панел за управление върху лампата; анкерни 

болтове, комплект; захранване 240V; капак d144; 

стерилизируема ръкохватка - 2бр. За нуждите на 

"Многопрофилна болница за активно лечение - 

Ботевград ЕООД" 6996

24

 Реконструкция и благоустрояване на Градски парк 

в град Ботевград, Етап 1 - Представителна - 

площадна зона в северната част на парка" 242

25 Валяк над  7т., 1бр. За ОП БКС 60000

26 Компресор - 200л., 1бр. За ОП БКС 1800

27 Автомобил /баничарка/, 2бр. За ОП БКС 15000

28 Комбиниран настолен шлайф, 1бр. За ОП БКС 1500

29 Трифазен заваръчен апарат, 1бр. За ОП БКС 3500

30

Монофазн инверторен заваръчен апарат, 1бр. За 

ОП БКС 1000

31 Мотометачна машина, 1бр. За ОП БКС 60000

32 Бус 4+1, самосвал, 1бр. За ОП БКС 17000

33 Фреза за пънове, 1бр. За ОП БКС 4800

34 Мотокосачки, 1бр. За ОП БКС 3750

35 Тример, 1бр. За ОП БКС 3060

36 Резачка, 1бр. За ОП БКС 1560

37 Специализиран автомобил за ТБО, 1бр. За ОП БКС 75000

38

Доставка на преместваеми обекти - 2(два)бр. 

санитарни контейнери (тоалетни) тип сандвич 

панел 7460

с. Врачеш 219744 137553 73269

1

"Изграждане на футболно игрище с изкуствена 

трева в двора на ОУ"Отец Пайсий" в с.Врачеш" 70000

2

"Благоустрояване на площадно пространство и 

ремонт на градина в с. Врачеш Етап2 разположени 

в терен м/у осови точки 3, 326, 305, 1, 16 и 298"
219744

4

Ремонт и подмяна на тротоарна настилка и 

водопровод между о.т.297, през о.т.295 до о.т.326 в 

село Врачеш 7471

с. Трудовец 65000 74023 544605

3

Благоустрояване на площадно пространство  и 

ремонт на градина в с.Врачеш - етап 1 , 

разположени в терен между осови точки 3, 326, 

305, 1, 16 и 298 130082 3269



1

"Ремонт на покрив висока част, подмяна дограма и 

вътрешен ремонт в НЧ"Никола Ракитин 1890" в 

с.Трудовец" 65000 8723

2

Ремонт на топлоизолация, подмяна 

електроинсталация, пожароизвестяване, 

осветление и преработка на отопление в 

ДГ"Здравец" в с.Трудовец" 400000

3

Основен ремонт на покрив и подмяна на дограма 

на ДГ "Здравец" в с.Трудовец, община Ботевград 65300 144605

с.Скравена 0 100000 169600

1

"Изпълняване на пакет мерки за повишаване на 

енергийната ефективност за сградата на 

ОДЗ"Детелина" в с.Скравена"" 13900

2

"Ремонт на покрив, подмяна на вътрешен 

водопродод и ремонт на санитарни помещения в 

ОДЗ"Детелина" в с.Скравена" 50000

3

Изграждане на футболно игрище с изкуствена 

трева в двора на ОУ"Св.св.Кирил и Методий в 

с.Скравена 70000

4
Ремонт на покрив на здравна служба в с.Скравена

35700

5

Ремонт на ограда ОУ"Св.св.Кирил и Методий в 

с.Скравена 100000

с.Литаково 0 0 161942

1

"Ремонт на дограма, електоинсталация и 

отоплителна инсталация в НЧ"Светлина 1990" в 

с.Литаково" 50000

2

"Ремонт на покрив на сградата на начален етап на 

ОУ"В.Левски" в с.Литаково" 35000

3

"Ремонт на подова конструкция в коридора на 

сградата на прогимназиален етап на ОУ"В.Левски" 

в с.Литаково" 35000

4

Вътрешен ремонт на ДГ Здравец, с.Литаково,ул."6-

ти септември №79" 41942

с.Новачене 0 0 86999

1

"Ремонт на покрив на сградата на Битов комбинат 

в с.Новачене" 42000

2

"Ремонт на бордюри и тротоари по ул."Свобода"-

75м. и ул."Гурко"-80м. В с.Новачене"
30000

3

Ремонт и подмяна на дограма в помещения на ДГ 

"Зора", село Новачене 14999


