
ПРОЕКТ:

1 2 3 4 5 6 7 8

Общо  за  община  Ботевград 15 647 534 1 515 900 3 184 983 920 072 1 010 000 9 016 579

I Ботевград 7 621 196 1 258 000 3 079 413 510 719 853 700 1 919 364

1

Подмяна на водопроводи по ул. Христо Ботев, ул Ал. Батенберг, ул. "17-ти ноември", ул. 

"Стамен Панчев" 320 000 320 000

2

Ремонт на асфалтова настилка по ул. Христо Ботев,  ул. "17-ти ноември" ( от бул България 

до ул. Сан Стефано ) 340 000 328 000 12 000

3

Ремонт тротоари по ул. "Христо Ботев", ул. "Ал. Батенберг" , ул. "17-ти ноември" ( от бул 

България до ул. Сан Стефано ) 320 000 320 000

4

Благоустрояване на УПИ I-За жилищен комплекс, кв. 76, гр. Ботевград, основен ремонт на 

северния тротоар на бул. "България" в участъка от о.т. 199 до о.т. 340 и основен ремонт 

на източния тротоар на ул. "17 ноември" в участъка от о.т. 199 до о.т. 339.
208 000 208 000

5

Благоустрояване на УПИ II - За жилищен комплекс в кв. 57, основен ремонт на южния 

тротоар на бул. "Цар Освободител" в участъка от о.т. 139 до о.т. 147а и основен ремонт на 

западния тротоар на ул. "Рила" в участъка от о.т. 139 до о.т. 469 по плана на гр.Ботевград. 310 000 310 000

6

Благоустрояване на част от ж.к. "Васил Левски" в гр. Ботевград, с обхват: ж.к. "Васил 

Левски" - УПИ I, кв. 172, УПИ II, кв. 172, УПИ II, кв. 177, УПИ I ,кв. 171,УПИ I, кв. 176, УПИ I, 

кв. 169 - Етап-1 333 960 300 000 33 960

7

Доставка и монтаж на детски съоражения в жк Изток, м/у блок 2 и 3 в кв.153, ПИ 

05815.304.654 и в жк Саранск, кв.1 , м/у ПИ  05815.302.290 и ПИ 05815.302.291 40 000 40 000

8 Покупка на части от имоти на физически лица за разширение на улици 15 360 15 360

9 Покупка на апартамент в бл.15 7 561 7 561

10

Преустройство на част от  сградата на "Младежки дом" - гр.Ботевград, находяща се в 

поземлен имот с идентификатор 05815.301.404.2 и административен адрес пл.Незнаен 

войн №5, гр.Ботевград - СМР, изготвяне на технически инвестиционен проект, 

архитектурно заснемане, архитектурна концепция и съставяне на задание за изготвяне 

на инвестиционен проект за обекта 261 611 261 611

11 Преустройство и пристройка на Детска градина "Кокиче", гр.Ботевград, гр.Ботевград 1 800 1 800

12

Ремонт на отоплителна инсталация на ОУ "Васил Левски" /Основна сграда, Столова и 

лекарски кабинет, Физкултурен салон/, гр.Ботевград 4 980 4 980

13

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 2 585 251 2 464 223 21 028 100 000

14

Реконструкция на водопроводна мрежа на гр.Ботевград - 1етап - строителен и авторски 

надзор; 36 427 36 427

15

Благоустрояване второстепенна улица ПИ05815.305.1026 по КК и КР в кв. 86  (ул.Стефан 

Караджа  ), гр.Ботевград - етап 2 107 819 107 819

16

Ремонт и подмяна разпределителен водопровод, подмяна на бордюри, тротоарна 

настилка и асфалтиране  на   ул. ,,Сан Стефано''  и частично по ул."Христо Ботев" в 

участъка  от ул. ,"Г. С. Раковски" до бул. ,,3ти март" и направа на хоризонтална и 

вертикална маркировка, гр.Ботевград 44 925 44 925

17

Направа на настилка от тротоар, паркоелементи и асфалтиране на вътрешно квартална 

алея за достъп на превозни средства до парко места и гаражи в УПИ - I за обществено 

жилищно строителство, клубове на обществени организации и трафопост в кв.167 по 

плана на гр.Ботевград; 2020 47 428 47 428

18

Благоустрояване на ЖК"Саранск" кв.1, парцел 1, ПИ: 05815.302.290, ПИ: 05815.302.291 - / 

бл.5, бл.6, бл. 7 и бл.8 /, гр.Ботевград 88 020 88 020

19

Проектна документация за обект: Благоустрояване на част от ж.к.Саранск в гр.Ботевград, 

с обхват ж.к. Саранск - УПИ I, кв.1, УПИ I, кв.2 и УПИ I, кв.2а, Ботевград 34 200 34 200

20

Хидроложко проучване за обект: "Авариен ремонт на съществуващи речни 

водохващания на реките: Чешковица, Осеница, Ечемишка, Зелинска река и Бистрица на 

територията на община Ботевград", гр.Ботевград 2 700 2 700

21

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.; 

2020 2 160 2 160
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22

Експониране и социализиране на Часовникова кула по проект "Хетеротопии" - № 

CB007.2.11.224

Програма за териториално сътрудничество Интеррег-ИПП България -Сърбия;, 

гр.Ботевград 4 800 4 800

23

Преустройство на съществуваща сграда във временен  приют за безстопанствени 

животни, находящя се в УПИ IV , КВ.210 , гр.Ботевград, идент.номер 05815.303.63, 

гр.Ботевград 240 780 240 780

24

"Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища на територията на 

община Ботевград"

подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на  всички 

видове малка по мащаби инфраструктура" проект № 23/07/2/0/00925; Рехабилитация на 

път SFO2047: /I-3/ Ботевград - лет. Зелин, от улично кръстовище при ул. "Захари Стоянов" 

до автобусно обръщало в летовище Зелин; 1 023 919 1 023 919

от 2019

25 Изграждане на паметник Портрет-бюст на Никола Йонков Вапцаров 16 750 16 750

26 Климатизатор сплит система -висок степенен, Ботевград ЦНСТ ДМУ ок.разплащане 3 064 3 064

27

Логопедично бюро, арт количка 3бр. за нуждите на ЦОП проект "Предоставяне на 

социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства в община 

Ботевград" процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за 

деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и 

интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 1“ Оперативна 

програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, гр.Ботевград 960 960

28

Оборудване за нуждите на ДЦПДУТС проект "Предоставяне на социални и интегрирани 

здравно-социални услуги за деца и семейства в община Ботевград" процедура 

BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и 

младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални 

услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 1“ Оперативна програма "Развитие на 

човешките ресурси" 2014-2020, гр.Ботевград 1 080 1 080

29

 "Околната среда - бъдеще и отговорност на всички"

Програма за териториално сътрудничество Интеррег-ИПП България - Сърбия 2014-2020; 

проект CB007.32.165 533 562 533 562

30

Проучвателни и проектантски работи за обект "УМС - Северозападен подход ПЗ Юг - 

Чеканица по действащите подробни устройствени планове на Ботевград; 2020 13 920 13 920

31

BG16M1OP002-2.002-0016-C01 "Изграждане на компостираща инсталация и инсталация 

за предварително третиране на битови  отпадъци за нуждите на РСУО-Регион Ботевград"

процедура BG16M1OP002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане 

на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови 

отпадъци"

 Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 359 843 359 843

от 2019

32

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) гр.Ботевград; 2020 14 250 14 250

33

Инвестиционен проект за изграждане на вело и пешеходна алея по път I-1 Видин - ГКПП 

Кулата от гр.Ботевград до с.Врачеш; 2020 1 000 1 000

34

Проектиране на хотел и тренировъчна зала към многофункционална спортна зала "Арена 

Ботевград" гр.Ботевград и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на 

строително-монтажните работи; 2020 64 710 64 710

35

Основен ремонт и благоустрояване на ДГ "Слънце", гр.Ботевград - проектна 

документация във фаза технически проект 12 000 12 000

36 Система за видеонаблюдение, Дом за стари хора "Д-р Адриян Атанасов" 2 200 2 200

37 Компютърни конфигурации SBS Business Line Intel CPU Core - 2бр. 2 456 2 456

38 Лаптоп 2бр., ОП БКС 3 200 3 200

39

Оборудване за снегопочистване и опесъчаване - контейнеровоз, цистерна и система за 

измиване на улици, ОП БКС звено "Асфалтополагане" 80 000 80 000

40 Тример професионален 2бр., ОП БКС 4 000 4 000

41 Вибратор за бетон, ОП БКС 750 750

42 Акумулаторен перфоратор 2бр, ОП БКС 2 600 2 600

43 Малка резачка (кастрачка за една ръка), ОП БКС 1 200 1 200

44 Паркови косачки 3бр., ОП БКС 3 750 3 750

45 Моторна ножица за жив плет 2бр., ОП БКС 2 200 2 200

46 Трактор оборудван с мулчер и снегоринна уредба, ОП БКС 100 000 100 000

47 Микробус (пътнически), ОП БКС 12 000 12 000

48 Цистерна и система за измиване на улици, ОП БКС 3 000 3 000

49 Моторен трион, ОП БКС 1 000 1 000

II с. Трудовец 333 880 257 900 4 980 900 70 100 0

1

Изграждане на алея за споделено пешеходно движение от км 198+838 /с.Трудовец/ 

200+175 /гр.Ботевград/ по път I-3 Бяла - Ботевград 328 900 257 900 900 70 100

2 Ремонт на отоплителна инсталация в ОУ "Любен Каравелов", с.Трудовец 4 980 4 980

III с. Врачеш 846 410 0 0 100 110 61 143 685 157

1 Ремонт на асфалтова настилка по ул."Витиня" от о.т. 90 през о.т. 82-83 до о.т. 58 70 000 70 000



2

"Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища на територията на 

община Ботевград"

подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на  всички 

видове малка по мащаби инфраструктура" проект № 23/07/2/0/00925; Рехабилитация на 

път SFO1040: /I-1, Ботевград - Витиня/ - Врачеш - Врачешки манастир 401 589 401 589

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. Врачеш; проект № BG06RDNP001-7.008-0051, 

с.Врачеш 59 998 59 998

4 Подмяна на водопровод и асфалтиране  на ул. "Шипка", от О.Т. 12 до  О.Т. 215,  61 143 61 143

5

Изграждане на улица от о.т. 63 през о.т. 378 до о.т.379 в кв.33 и УПИ XI - спортен терен в 

кв.35 по регулационния план на с.Врачеш- обезщетение отчуждена земя 960 960

6 Парично обезщетение за отчуждени имоти за велоалея Ботевград - Врачеш 10 423 10 423

7

BG06RDNP001-7.001-0146 „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и 

тротоари, съоръжения и принадлежности към тях на територията на Община 

Ботевград“ улици в с.Врачеш

процедура BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или 

рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и 

принадлежностите към тях“

подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на  всички 

видове малка по мащаби инфраструктура"

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 223 570 223 570

8

Доставка и монтаж на газови конвектори с ВСГИ за отопление в салона на НЧ "Събуждане 

1895" в с.Врачеш 18 727 18 727

IV с. Скравена 1 250 026 0 0 16 400 0 1 233 626

1

Проектиране и авторски надзор на обект: Благоустрояване на площад "Христо Ботев" с. 

Скравена, находящ се в УПИ XI - Паметник костница и културен дом, кв. 42, по план на с. 

Скравена. 14 000 14 000

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, с. Скравена 68 729 68 729

3

Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Скравена, община Ботевград - етап II; 

проект 23/07/2/0/00926 "Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и 

съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. на територията на община Ботевград"

подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на  всички 

видове малка по мащаби инфраструктура"

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 780 627 780 627

4

BG06RDNP001-7.001-0146 „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и 

тротоари, съоръжения и принадлежности към тях на територията на Община 

Ботевград“ улици в с.Скравена

процедура BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или 

рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и 

принадлежностите към тях“

подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на  всички 

видове малка по мащаби инфраструктура"

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 384 270 384 270

5

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 2 400 2 400

V с. Новачене 1 258 742 0 100 590 74 943 25 057 1 058 152

1

Основен ремонт на съществуващо игрище и полагане на изкуствена трева в УПИ III, кв. 27 

по план на с. Новачене. 100 000 74 943 25 057

2

Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Новачене, община Ботевград; проект 

23/07/2/0/00926 "Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и 

съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. на територията на община Ботевград"

подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на  всички 

видове малка по мащаби инфраструктура"

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 1 058 152 1 058 152

3 Възстановяване на мостово съоръжение в регулацията на с.Новачене 100 590 100 590

VI с. Литаково 2 421 214 0 0 210 000 0 2 211 214

1

Изграждане на минифутболно игрище с изкуствено тревно покритие в УПИ II, кв. 28 по 

план на с. Литаково. 100 000 100 000

2

Изграждане на детска площадка с място за отдих 200м2  в УПИ I, кв. 74 по план на с. 

Литаково. 50 000 50 000

3

Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Литаково, община Ботевград; проект 

23/07/2/0/00926 "Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и 

съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. на територията на община Ботевград"

подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на  всички 

видове малка по мащаби инфраструктура"

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 1 799 344 1 799 344



4

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, с. Литаково 69 856 69 856

5

BG06RDNP001-7.001-0146 „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и 

тротоари, съоръжения и принадлежности към тях на територията на Община 

Ботевград“ улици в с.Литаково

процедура BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или 

рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и 

принадлежностите към тях“

подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на  всички 

видове малка по мащаби инфраструктура"

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 
342 014 342 014

6

Изграждане на нова сграда на Детска градина "Здравец" в село Литаково, проектна 

документация и оценка на съответствие, с. Литаково 60 000 60 000

VII с. Боженица 1 130 293 0 0 0 0 1 130 293

1

"Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища на територията на 

община Ботевград"

подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на  всички 

видове малка по мащаби инфраструктура" проект № 23/07/2/0/00925; Рехабилитация на 

път SFO2046: /SFO1093, Новачене - Боженица/ Боженица - Граница общ.(Ботевград-

Роман) - Курново - ЖП гара Струпец - /VRC1143/, от п.к. Боженица до разклон за с. Елов 

дол 1 130 293 1 130 293

VIII с. Елов дол 19 246 0 0 0 0 19 246

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. Елов дол;  проект № BG06RDNP001-7.008-

0051, с. Елов дол 19 246 19 246

IX с. Липница 766 527 0 0 7 000 0 759 527

1

"Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища на територията на 

община Ботевград"

подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на  всички 

видове малка по мащаби инфраструктура" проект № 23/07/2/0/00925; Рехабилитация на 

път SFO3056: /SFO3054, Новачене - Липница/ Липница - Елов дол - /SFO2046/, от разклона 

в с. Липница до разклона след кметството в с. Елов дол, с отклонение до кметство с. Елов 

дол 759 527 759 527

2 Покупка на два имота за разширение на гробищен парк 7 000 7 000


