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ОБЩО: 9234740

5100 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 8194749

Функция 01 Общи държавни служби 190671

Обекти 190671

1

Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради на територията на 

Община Ботевград, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната 

енергийна ефективност - кметство с. Врачеш; проект № BG06RDNP001-7.008-0051 49998

2

Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради на територията на 

Община Ботевград, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната 

енергийна ефективност - кметство с. Скравена; проект № BG06RDNP001-7.008-0051 57274

3

Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради на територията на 

Община Ботевград, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната 

енергийна ефективност - кметство с. Литаково; проект № BG06RDNP001-7.008-0051 58214

4

Външен асансьор към административната сграда на община Ботевград - строителен надзор; 

Отваряне и оформяне на подходи към асансьорни спирки на административна сграда на 

община Ботевград 25185

Функция 02 Отбрана и сигурност 219777

Обекти 219777

1

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради 

на територията на град Ботевград – етап 1; Включени сгради: Административна сграда на РУ на 

МВР -  Ботевград, гр. Ботевград, ул. „Витоша“ № 3;

Mногофамилни жилищни сгради:

„Славейков 20“, гр. Ботевград, ул. „Славейков“ № 20, вх. А и Б;

„Янтра“, гр. Ботевград, ул. „Янтра“ № 4;

„Зелин“, гр. Ботевград, ул. „Стефан Караджа“ № 2;

„Александрови“, гр. Ботевград, ул. „Стара планина“ № 16; ДБФП №: BG16RFOP001-2.002-0044-

C01 211383

2

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради 

на територията на град Ботевград – етап 2; Включени сгради: Военен клуб- Ботевград, гр. 

Ботевград, пл. „Незнаен воин“ № 6;

Mногофамилни жилищни сгради:

„Синчец“, гр. Ботевград, ул. „17-ти ноември“ № 7;

„Зора“, гр. Ботевград, ул. „Бенковска № 26, вх. А и ул. „Г. С. Раковски“ № 25, вх. Б;

 „Урвич“, гр. Ботевград, бул. „България“ № 4; ДБФП №: BG16RFOP001-2.002-0049-C01 8394

Функция 03 Образование 750678

Обекти 723174

1 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на  ДГ"Здравец", с.Трудовец" 1600

2

Основен ремонт на електро, ВиК и ОВ инсталации и вътрешни помещения в ДГ"Здравец", 

с.Трудовец" 42730

§
Наименование, местонахождение и функционално предназначение на обектите и № на 

проектите, финансирани със средства от ЕС

Усвоено към  

31.12.2020г.

ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ, РЕМОНТИ И 

СТРОИТЕЛСТВО В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ЗА 2020
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3

Авторски и строителен надзор при изпълнение на СМР на строеж: "Детска градина "Детелина', 

с.Скравена, общ.Ботевград втори етап: Вътрешни преустройства, подмяна на инсталации и 

благоустрояване на дворно пространство" по проект "Красива България"; 2020 468

4

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради 

на територията на град Ботевград – етап 3; Включени сгради: ДГ Кокиче, гр. Ботевград, ул. 

„Адриан Атанасов“ № 10;

Mногофамилни жилищни сгради:

„Космос“, гр. Ботевград, бул. „Цар Освободител“ № 18;

„Явор“, гр. Ботевград, бул. „Трети март“ № 83; ДБФП №: BG16RFOP001-2.002-0048-C01 185490

5

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради 

на територията на град Ботевград – етап 4; Включени сгради: ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. 

Ботевград, ул. „Адриан Атанасов“ № 8;

Mногофамилни жилищни сгради:

„Венец“, гр. Ботевград, бул. „България“ № 8;

„ЖСК Стара планина“, гр. Ботевград, ул. „Стара планина“ № 18, вх. А и Б; ДБФП №: BG16RFOP001-

2.002-0045-C01 372627

6 Основен ремонт на покрив и подмяна на дограма на ДГ Здравец с.Трудовец 120259

ППР 27504

1

Проектна документация на фаза технически проект за обект:"Реконструкция и/или ремонт на 

сгради от образователната инфраструктура на територията на община Ботевград, включително 

мерки за енергийна ефективност - ОДЗ "Детелина", община Ботевград, с.Скравена, ул."Отец 

Паисий" № 9 - промяна по време на строителството 9504

2

Инвестиционен проект във фаза технически проект за "Преустройство и пристройка на Детска 

градина "Кокиче" в УПИ, III - за детско заведение, в кв.169 по плана на гр.Ботевград 18000

Функция 04 Здравеопазване 23558

Обекти 23558

1

Внедряване на мерки за енергийна ефективност и основен ремонт на сградите на МБАЛ 

Ботевград - блокове 1, 2, и 3 - Изработване на технически и инвестиционен проект 0

2

Преустройство, ремонт на товарна асансьорна уредба в сградата на Поликлиниката при МБАЛ - 

Ботевград 19433

3

Ремонт на кухненски блок и дворно пространство в ДЯ "Детелина" филиал на ДГ "Иглика" в гр. 

Ботевград 4125

Функция 05  Социално осигуряване, подпомагане и грижи 748531

Обекти 748531

1

Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Център за 

обществена подкрепа (ЦОП) в гр.Ботевград, проект № BG16RFOP001-5.001-0045 748531

Функция 06

 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната 

среда 6261534

Обекти 6221874

1 Ремонт на градски парк ЕТАП 3 и 4, гр.Ботевград 899793

2

Благоустрояване на вътрешноблоково пространство в кв.26 ( Славейков 1, Дондуков 4 ), 

гр.Ботевград 206804

3 Реконструкция и благоустрояване на Градски парк в град Ботевград,  Етап 2 52206

4 Ремонт на тротоарна настилка по ул."Свобода", гр.Ботевград 65022

5

Подмяна водопровод и преасфалтиране на ул. „Спортна среща” /от о.т 89 до о.т 90/ - 184 м., 

с.Трудовец 55973

6 Реконструкция на водопроводна мрежа на гр.Ботевград - 1етап-строителен и авторски надзор 855637
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7

Благоустрояване с Детска площадка на Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 05815.305.390 по 

кадастрална карта /КК/ и кадастрални регистри /КР/ на гр.Ботевград 14283

8

Реконструкция на вътрешноквартална зелена площ с трайни настилки и детска площадка в УПИ 

I, кв.105, ПИ 05815.304.253 по КК на ул."Стара планина", гр.Ботевград - строителен надзор
1320

9

Благоустрояване на част от Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 05815.305.86 по кадастрални 

регистри /КР/ на гр.Ботевград 21139

10

Благоустрояване на площадното пространство и ремонт на градина в с.Врачеш етап 1, 

разположени в терен между осеви точки 3,326,305,1,16,и 298 367

11

Благоустрояване на площадно пространство и ремонт на градина в с. Врачеш Етап 2 

разположени в терен м/у осови точки 3, 326, 305, 1, 16 и 298 62368

12

Ремонт на тротоари в междублоково пространство при бл.50, с подобект: "Вход паркинг източна 

страна и пешеходна алея до блока западна страна" и ремонт на бордюри и тротоари в 

междублоково пространство при бл.51, ж.к. Изток, гр.Ботевград, 17343

13

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради 

на територията на град Ботевград – етап 1; Включени сгради: Административна сграда на РУ на 

МВР -  Ботевград, гр. Ботевград, ул. „Витоша“ № 3;

Mногофамилни жилищни сгради:

„Славейков 20“, гр. Ботевград, ул. „Славейков“ № 20, вх. А и Б;

„Янтра“, гр. Ботевград, ул. „Янтра“ № 4;

„Зелин“, гр. Ботевград, ул. „Стефан Караджа“ № 2;

„Александрови“, гр. Ботевград, ул. „Стара планина“ № 16; ДБФП №: BG16RFOP001-2.002-0044-

C01 501746

14

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради 

на територията на град Ботевград – етап 2; Включени сгради: Военен клуб- Ботевград, гр. 

Ботевград, пл. „Незнаен воин“ № 6;

Mногофамилни жилищни сгради:

„Синчец“, гр. Ботевград, ул. „17-ти ноември“ № 7;

„Зора“, гр. Ботевград, ул. „Бенковска № 26, вх. А и ул. „Г. С. Раковски“ № 25, вх. Б;

 „Урвич“, гр. Ботевград, бул. „България“ № 4; ДБФП №: BG16RFOP001-2.002-0049-C01 537888

15

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради 

на територията на град Ботевград – етап 3; Включени сгради: ДГ Кокиче, гр. Ботевград, ул. 

„Адриан Атанасов“ № 10;

Mногофамилни жилищни сгради:

„Космос“, гр. Ботевград, бул. „Цар Освободител“ № 18;

„Явор“, гр. Ботевград, бул. „Трети март“ № 83; ДБФП №: BG16RFOP001-2.002-0048-C01 325808

16

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради 

на територията на град Ботевград – етап 4; Включени сгради: ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. 

Ботевград, ул. „Адриан Атанасов“ № 8;

Mногофамилни жилищни сгради:

„Венец“, гр. Ботевград, бул. „България“ № 8;

„ЖСК Стара планина“, гр. Ботевград, ул. „Стара планина“ № 18, вх. А и Б; ДБФП №: BG16RFOP001-

2.002-0045-C01 358405

17

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради 

на територията на град Ботевград – етап 5; Включени сгради: Физкултурен салон към ОУ „Н. Й. 

Вапцаров“, гр. Ботевград, ул. „Стара планина“ № 2;

Mногофамилни жилищни сгради:

„Детелина“, гр. Ботевград, ул. „Александър Стамболийски“ № 39, вх. А и Б;

„Хоризонт“, ул. „Патриарх Евтимий“ № 70, вх. А, Б, В; ДБФП №: BG16RFOP001-2.002-0050-C01 317133
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18

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради 

на територията на град Ботевград – етап 6; Включени сгради:Mногофамилни жилищни сгради:

„Звезда“, гр. Ботевград, бул. „Цар Освободител“ № 20;

„Гурко“, гр. Ботевград, ул. „Гурко“ № 11;

„Златна панега“, гр. Ботевград, ж. к. „Васил Левски“, блок 24;

„Трети март“, бул. „Трети март“ № 73; ДБФП №: BG16RFOP001-2.002-0051-C01 553994

19

Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с 

под 2000 е.ж. на територията на община Ботевград; проект № 23/07/2/0/00926; Реконструкция 

на водопроводната мрежа на с.Новачене, община Ботевград 361338

20

Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с 

под 2000 е.ж. на територията на община Ботевград; проект № 23/07/2/0/00926; Реконструкция 

на водопрпводната мрежа на с.Литаково, община Ботевград 561742

21

Изработка, доставка и монтаж на детски съоръжения и ударопоглъщаща настилка на детска 

площадка в кв.26 на гр.Ботевград 6064

22

Ремонт-рехабилитация на участък по ул.Захари Стоянов, в участъка от О.Т. 209 през О.Т. 208, 

323,186, 185а до О.Т. 165 в гр.Ботевград; 2020 120263

23

Ремонт - реконструкция на тротоарна настилка и направа на джобове за паркиране по южен 

тротоар по участък от бул.България в участъка от О.Т.171 през О.Т.176, 196, 322, 199, 340 до 

О.Т.222 в гр.Ботевград и строителен надзор; 2020 3910

24

Ремонт - рехабилитация на участък от ул.Г.С.Раковски в участъка от О.Т.165 през 

О.Т.166,167,168,169,171 до О.Т. 344 в гр.Ботевград 321328

ППР 39660

1

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. 16800

2

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 приблизителна площ; 1500кв.м.; 1000кв.м. и 3500кв.м. *УПИ I за жилищен комплекс с 

магазини в кв.26 с приблизителна площ 6000кв.м. 2040

3

Реконструкция на водопроводната система на с.Врачеш, община Ботевград - Оценка на 

съответствието със съществените изисквания към строежите на технически инвестиционен 

проект 936

4

Изготвяне на работен проект за обект: Ремонтни работи на яз.Гурково - имот №000096 в 

землището на с.Гурково, община Ботевград 6000

5

Инвестиционен проект във фаза работен проект за "Велоалея и паркинги по бул."България" в 

гр.Ботевград" с дължина 525м. 7164

6

Геодезическо заснемане, проучвателни, проектантски работи и авторски надзор на 

обект:"Благоустояване на второстепенна улица - ПИ С ИДЕНТ.0581.305.1026 по КК и КР на 

гр.Ботевград и вътрешноквартално пространство в ПИ с идент. 05815.305.142 по КК и КР на 

гр.Ботевград 6720

5200 Придобиване на дълготрайни материални активи 972848

Функция 01 Общи държавни служби 73494

5201 придобиване на компютри и хардуер 5209

1 Сървър  HP ProLiant DL360e и рутер борд, общинска администрация 5209
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5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 64995

1 Сградна газова инсталация - котелно на природен газ-метан на обект "Библиотека Иван Вазов" 7279

2 Доставка на UPS Eaton 5P 1550i, за общински съвет 1147

3

Доставка, монтаж и инсталация на цифрови IP базирани камери, интегрирането им към 

съществуващата видеонаблюдателна и мониторинг система и ремонт на съществуващо 

оборудване 21690

4

Изграждане на главно разпределително табло /ГРТ/ с ново захранване в сградата на Младежки 

дом с едент.05815.301.404.2.1 по КК и КР на град Ботевград 4630

5 Климатик 9000BTU 2бр. 1440

6 Изграждане на отоплителна инсталация в сградата на библиотека и обслужващи помещения 28809

5205 придобиване на стопански инвентар 3290

1 Доставка на мебели за оборудване на ведомствен апартамент в комплекс "Панорама" 3290

Функция 02 Отбрана и сигурност 1080

5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 1080

1

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради 

на територията на град Ботевград – етап 1; Билборд Включени сгради: Административна сграда 

на РУ на МВР -  Ботевград, гр. Ботевград, ул. „Витоша“ № 3;

Mногофамилни жилищни сгради:

„Славейков 20“, гр. Ботевград, ул. „Славейков“ № 20, вх. А и Б;

„Янтра“, гр. Ботевград, ул. „Янтра“ № 4;

„Зелин“, гр. Ботевград, ул. „Стефан Караджа“ № 2;

„Александрови“, гр. Ботевград, ул. „Стара планина“ № 16; ДБФП №: BG16RFOP001-2.002-0044-

C01 1080

Функция 03 Образование 231399

5201 придобиване на компютри и хардуер 165417

1

Монитор 55'' Horizont Full HD - 2бр., Лаптоп HP 250 G7- 1бр.,Лаптоп BMAX-13-3бр., Лаптоп Lenovo 

Legion 5 -1бр. ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", с.Скравена 7188

2 Преносим компютър ACER-A315, FUJITSU, HP ELETEBOOK,  ЦПЛР Ботевград 10619

3

Изграждане на WIFI - мрежа и закупен лаптоп ASUS Vivo BOOK, Преносими компютри - 8бр., ОУ 

"Св.Св. Кирил и Методий", гр.Ботевград 17281

4 Преносим компютър HP, DELL LATITUDE Education - 2бр., ОУ "Отец Паисий", с.Врачеш 4492

5

Компютърна конфигурация - 1бр., Лаптоп ACER с активна писалка - 28бр., Интерактивен дисплей 

65'' с комп.модул -5бр. , Mултифункционално устройство HP Laser Jet,  Лаптоп HP 15 da0194 

N4000-3бр., Лаптоп TURNT303, ОУ "Никола Йонков Вапцаров", гр.Ботевград 64548

6 Лаптопи Аser Chromebook и преносими компютри, ППМГ Асен Златаров 34470

7 Лаптоп Classmate TRIGONO - 2бр., ОУ Васил Левски Ботевград 1918

8 Лаптоп DELL INSPIRON 3593, ЦДГ и ОДЗ Ботевград 850

9 Лаптоп Latitude 3190 Education - 4бр., ОУ ВасилЛевски Новачене 4066

10

Лаптоп DELL Vostro 3590 - 2бр., Лаптоп Teclast F7S-10бр., Лаптоп BMAX Y 13.3'' - 4 бр., Лаптоп 

Fujitsu Lifebook, Проектори Acer-2бр.ОУ Любен Каравелов, с.Трудовец 19985

5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 41969

1 Надграждане на видеоохранителна система, ОУ "Никола Йонков Вапцаров", гр.Ботевград 3568

2 Бактерицидна лампа на колела Air Flow Steril - 4бр., ОУ "Никола Йонков Вапцаров", гр.Ботевград 4672

3

Заряд Box решение за зареждане на лаптопи / таблети - 1бр.ОУ "Никола Йонков Вапцаров", 

гр.Ботевград 903

4 Подопочистваща машина EUREKA E46C,  ППМГ Асен Златаров гр.Ботевград 5335
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5 Оборудване - стерилизатор 2бр. за  филиал "Детелина" към ДГ "Иглика", гр.Ботевград 3149

6 Проектор Acer Projektor, ОУ Св.Св.Кирил и Методий, гр.Ботевград 799

7

Изработване на работен проект за отоплителна инсталация на ОУ" Любен Каравелов" в село 

Трудовец, община Ботевград и Изработване на работен проект за отоплителна инсталация на 

ОУ "Васил Левски" в град Ботевград, община Ботевград 14376

8 Климатична инсталация, ЦПЛР Ботевград 9167

5205 придобиване на стопански инвентар 24013

1 Сушилня АРИСТОН, Детска градина "Детелина", с.Врачеш 959

2 Бяла дъска с подвижни плотове 5бр., ОУ "Никола Йонков Вапцаров", гр.Ботевград 4350

3 Кафе машина(автомат) Philips EPS5310 ., ОУ "Никола Йонков Вапцаров", гр.Ботевград 749

4 Кухненско обзавеждане ДГ Детелина, с.Скравена 8003

5 Смарт система за дезинфекция, ОУ Св.св.Кирил и Методий, гр.Ботевград 3000

6 Оборудване за детски градини-диван и кътове за игра, ЦДГ и ОДЗ Ботевград 5272

7 Маси 2бр., ОУ Любен Каравелов с.Трудовец 1680

Функция 04 Здравеопазване 27292

5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 25702

1
Перфузор HEDY S5 - 6бр. и пациентен монитор XM750-6бр., за нуждите на МБАЛ Ботевград

19260

2

Дефибрилатор HeartSave PAD, батерия 3г., Чанта за спешна помощ GIMA 4, Вакуум аспиратор 

SUPER VEGA и Антидекубитален матрак 5052

3 Газ централа, яслена група ДГ Здравец с.Трудовец 1390

5205 придобиване на стопански инвентар 1590

1 Готварска печка, яслена група ДГ Здравец с.Трудовец 1590

Функция 05  Социално осигуряване, подпомагане и грижи 56962

5201 придобиване на компютри и хардуер 5986

1 Доставка на компютърна конфигурация по проект "Патронажна грижа - Компонент 3", по ОПРЧР 916

3 Доставка на Компютри DELL INSPIRON 5бр. проект "Подай ръка", по ОПРР 5070
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