
 
 
 
 

 

 

 

 

Идентификация 

Номер на проект: BG16RFOP001-2.002-0044-C01 

Наименование: 

“Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 

обществени и многофамилни жилищни сгради на 

територията на град Ботевград – етап 1” 

Бенефициент: ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ 

Начална дата: 11.03.2019 

Дата на приключване: 11.09.2021 

Статус: В процес на изпълнение  

 Описание 

Описание на проекта: 

В рамките на проекта за 1 обществена сграда (РУ на МВР, 

ул. „Свобода“ № 11) и 4 сгради от жилищната 

инфраструктура ("Славейков 20", кв. 39, ул. "Славейков" № 

20, вх. А, Б; "Янтра", ул. "Янтра" № 4, "Зелин", ул. "Стефан 

Караджа" № 2, "Александрови", ул. "Стара планина" № 16) 

ще бъдат изпълнени следните видове работи: 

- всички мерки за енергийна ефективност, които са 

предписани в обследването за енергийна ефективност на 

всяка от сградите;  

- дейности по конструктивно възстановяване/усилване, 

които са предписани в техническия паспорт на сградите;  

- СМР, които обхващат ремонт и реконструкция на различни 

части на сградата (важи само за сградите, които постигат 

най-малко клас на енергопотребление „С“ и минимум 60% 

енергийни спестявания на първична енергия), които са 

предписани като задължителни в техническия паспорт на 

сградата; 

- съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с 

изпълнението на мерките за енергийна ефективност и 

възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в 

резултат на обновяването; 

- Дейности за подобряване достъпа за лица с увреждания до 

гореспоменатите сгради. 

Финансова информация 

Размер на БФП: 1 121 903.78 BGN 



 
 
 

 

 

 

 

 

Идентификация 

Номер на проект: BG16RFOP001-2.002-0049-C01 

Наименование: 

“Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 

обществени и многофамилни жилищни сгради на 

територията на град Ботевград – етап 2” 

Бенефициент: ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ 

Начална дата: 11.03.2019 

Дата на приключване: 11.09.2021 

Статус: В процес на изпълнение  

 Описание 

Описание на проекта: 

В рамките на проекта за 1 обществена сграда (Сграда 

"Военен клуб“) и 3 сгради от жилищната инфраструктура 

("Синчец", ул. "17-ти ноември" № 7, "Зора", ул. "Бенковска" 

№ 26, вх. А, ул. "Г. С. Раковски" № 25, вх. Б, "Урвич", 

Ботевград, бул. "България" № 4) ще бъдат изпълнени 

следните видове работи: 

- всички мерки за енергийна ефективност, които са 

предписани в обследването за енергийна ефективност на 

всяка от сградите; 

- дейности по конструктивно възстановяване/усилване, 

които са предписани в техническия паспорт на сградите; 

- СМР, които обхващат ремонт и реконструкция на различни 

части на сградата (важи за сградите, които постигат най-

малко клас на енергопотребление „С“ и минимум 60% 

енергийни спестявания на първична енергия), които са 

предписани като задължителни в техническия паспорт на 

сградата; 

- съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с 

изпълнението на мерките за енергийна ефективност и 

възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в 

резултат на обновяването; 

- подобряване достъпа за лица с увреждания до 

гореспоменатите сгради. 

Финансова информация 

Размер на БФП: 1 127 862.10 BGN 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

Идентификация 

Номер на проект: BG16RFOP001-2.002-0048-C01 

Наименование: 

“Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 

обществени и многофамилни жилищни сгради на 

територията на град Ботевград – етап 3” 

Бенефициент: ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ 

Начална дата: 11.03.2019 

Дата на приключване: 11.09.2021 

Статус: В процес на изпълнение  

 Описание 

Описание на проекта: 

В рамките на проекта за 1 обществена сграда (ДГ "Кокиче", 

кв. 169, ул. "Адриан Атанасов" № 10) и 2 сгради от 

жилищната инфраструктура ("Космос", бул. "Цар 

Освободител" № 18, "Явор", бул. "Трети март" № 83) ще 

бъдат изпълнени следните видове работи: 

- всички мерки за енергийна ефективност, които са 

предписани в обследването за енергийна ефективност на 

всяка от сградите;  

- дейности по конструктивно възстановяване/усилване, 

които са предписани в техническия паспорт на сградите;  

- СМР, които обхващат ремонт и реконструкция на различни 

части на сградата (важи за сградите, които постигат най-

малко клас на енергопотребление „С“ и минимум 60% 

енергийни спестявания на първична енергия), които са 

предписани като задължителни в техническия паспорт на 

сградата; 

- съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с 

изпълнението на мерките за енергийна ефективност и 

възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в 

резултат на обновяването; 

- дейности за подобряване достъпа за лица с увреждания до 

гореспоменатите сгради. 

Финансова информация 

Размер на БФП: 1 154 690.18 BGN 



 
 
 

 

 

 

 

 

Идентификация 

Номер на проект: BG16RFOP001-2.002-0045-C01 

Наименование: 

“Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 

обществени и многофамилни жилищни сгради на 

територията на град Ботевград – етап 4” 

Бенефициент: ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ 

Начална дата: 11.03.2019 

Дата на приключване: 11.09.2021 

Статус: В процес на изпълнение  

 Описание 

Описание на проекта: 

В рамките на проекта за 1 обществена сграда (ОУ "Св. Св. 

Кирил и Методий", кв. 178, ул. "Адриан Атанасов" № 8) и 2 

сгради от жилищната инфраструктура ("Венец", Ботевград, 

бул. "България" № 8 и "ЖСК Стара планина", Ботевград, ул. 

"Стара планина" № 18, вх. А, Б) в гр. Ботевград ще бъдат 

изпълнени следните видове работи: 

- всички мерки за енергийна ефективност, които са 

предписани в обследването за енергийна ефективност на 

всяка от сградите;  

- дейности по конструктивно възстановяване/усилване, 

които са предписани в техническия паспорт на сградите;  

- СМР, които обхващат ремонт и реконструкция на различни 

части на сградата (важи само за сградите, които постигат 

най-малко клас на енергопотребление „С“ и минимум 60% 

енергийни спестявания на първична енергия), които са 

предписани като задължителни в техническия паспорт на 

сградата; 

- съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с 

изпълнението на мерките за енергийна ефективност и 

възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в 

резултат на обновяването; 

- подобряване достъпа за лица с увреждания до 

гореспоменатите сгради. 

Финансова информация 

Размер на БФП: 1 137 064.66 BGN 



 
 
 

 

 

 

 

 

Идентификация 

Номер на проект: BG16RFOP001-2.002-0050-C01 

Наименование: 

“Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 

обществени и многофамилни жилищни сгради на 

територията на град Ботевград – етап 5” 

Бенефициент: ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ 

Начална дата: 11.03.2019 

Дата на приключване: 11.09.2021 

Статус: В процес на изпълнение  

 Описание 

Описание на проекта: 

В рамките на проекта за 1 обществена сграда (Физкултурен 

салон на ОУ "Н. Й. Вапцаров") и 2 сгради от жилищната 

инфраструктура ("Детелина", Ботевград, ул. "Александър 

Стамболийски" № 39, вх. А, Б и "Хоризонт", Ботевград, ул. 

"Патриарх Евтимий" № 70, вх. А, Б, В) в гр. Ботевград ще 

бъдат изпълнени следните видове работи: 

- всички мерки за енергийна ефективност, които са 

предписани в обследването за енергийна ефективност на 

всяка от сградите;  

- дейности по конструктивно възстановяване/усилване, 

които са предписани в техническия паспорт на сградите;  

- СМР, които обхващат ремонт и реконструкция на различни 

части на сградата (важи за всички сгради в обхвата на 

проектното предложение, тъй като те постигат най-малко 

клас на енергопотребление „B“ и минимум 60% енергийни 

спестявания на първична енергия), които са предписани като 

задължителни в техническия паспорт на сградата; 

- Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с 

изпълнението на мерките за енергийна ефективност и 

възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в 

резултат на обновяването; 

- дейности за подобряване достъпа за лица с увреждания до 

гореспоменатите сгради. 

Финансова информация 

Размер на БФП: 1 102 262.88 BGN 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

Идентификация 

Номер на проект: BG16RFOP001-2.002-0051-C01 

Наименование: 

“Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 

обществени и многофамилни жилищни сгради на 

територията на град Ботевград – етап 6” 

Бенефициент: ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ 

Начална дата: 11.03.2019 

Дата на приключване: 11.09.2021 

Статус: В процес на изпълнение  

 Описание 

Описание на проекта: 

В рамките на проекта за 4 сгради от жилищната 

инфраструктура на гр. Ботевград ("Гурко", ул. "Гурко" № 11, 

"Звезда", бул. "Цар Освободител" № 20, "Златна панега", ж. 

к. "Васил Левски", бл. 24, "Трети март", бул. "Трети март"№ 

73) ще бъдат изпълнени следните видове работи: 

- всички мерки за енергийна ефективност, които са 

предписани в обследването за енергийна ефективност на 

всяка от сградите;  

- дейности по конструктивно възстановяване/усилване, 

които са предписани в техническия паспорт на сградите;  

- СМР, които обхващат ремонт и реконструкция на различни 

части на сградата (важи само за сградите, които постигат 

най-малко клас на енергопотребление „С“ и минимум 60% 

енергийни спестявания на първична енергия), които са 

предписани като задължителни в техническия паспорт на 

сградата; 

- Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с 

изпълнението на мерките за енергийна ефективност и 

възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в 

резултат на обновяването; 

- дейности за подобряване достъпа за лица с увреждания до 

гореспоменатите сгради. 

Финансова информация 

Размер на БФП: 1 115 700.20 BGN 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идентификация 

Номер на проект: BG05M9OP001-2.018-0028-C01 

Наименование: 
Образование и заетост - за бъдещето на местната 

общност в Ботевград 

Бенефициент: ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

Източник на финансиране: 
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси и Наука и образование 

за интелигентен растеж 

Начална дата: 27.02.2019 

Дата на приключване: 31.12.2020 

Статус: В процес на изпълнение  

 Описание 

Описание на проекта: 

Настоящето проектно предложение е резултат от направен 

анализ и проучване на нуждите на местно ниво съвместно с 

Местна активна група по програма ROMACT. Всички 

планирани дейности са в съответствие с национални, 

областни и общински стратегии и кореспондират с 

актуализиран План за действие на община Ботевград в 

изпълнение на областната стратегия за интегриране на 

българските граждани от ромски произход и други граждани 

в уязвимо социално положение /2018-2020/. Проектът 

включва интегриран подход чрез реализация на дейности, 

насочени към предоставяне на заетост, образование, 

социално-здравни услуги и услуги в общността на 

маргинализираните групи в обществото и малцинствени 

групи. Ще бъде подобрен достъпа до заетост, образование и 

здравеопазване за целевите групи. 

Финансова информация 

Размер на БФП: 887 532.90 BGN 



 
 
 
 

 

 

Идентификация 

Номер на проект:  

Наименование: Красива община 

Бенефициент: ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

Източник на финансиране: Община Ботевград 

Начална дата:  

Дата на приключване: До изчерпване на финансовия ресурс 

Статус: В процес на изпълнение 

 Описание 

Описание на проекта: 

Програмата подкрепя и стимулира проекти за озеленяване и 

изграждане, подмяна или  естетизация  на  елементите  на  

парково  обзавеждане  в  зелените  площи общинска 

собственост на територията на община Ботевград. 

Финансова информация 

Размер на БФП: 50 000 лв. 


