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                                                                                                                                                                                                           Приложение №3 
 

ПОИМЕНЕН СПИСЪК ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ – 2019 г. 
 

№ ОБЕКТИ Шифър 
на § 

РБ 
лева 

ДРУГИ 
ИЗТОЧНИЦИ 

/МРРБ, ПУДООС, 
ПМС и др./ 

в лева 

 

СОБСТВЕНИ     
СРЕДСТВА 

  

1. 
Реконструкция на водопроводна мрежа и частична 
рехабилитация на канализацията на гр.Годеч, част II -
етап 1, етап 6, етап 8 и етап 9 

51-00 

573 600   
858 777 

1.1 
Реконструкция на водопроводна мрежа и частична 
рехабилитация на канализацията на гр.Годеч, част II 
– етап 1 и етап 6 

  527 473 

1.2 
Реконструкция на водопроводна мрежа и частична 
рехабилитация на канализацията на гр.Годеч, част II 
– етап 9 

  193 885 

1.3 
Реконструкция на водопроводна мрежа и частична 
рехабилитация на канализацията на гр.Годеч, част II 
– етап 8 

573 600  137 419 

2. 
Реконструкция на водопроводна мрежа и частична 
рехабилитация на канализацията на гр.Годеч, част II -
етап 12 

51-00  1 273 873  

3. 
Авторски надзор на обект "Реконструкция на 
водопроводна мрежа и  частична рехабилитация на 
канализацията на гр. Годеч", част II 

51-00   10 000 
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4. 

Строителен надзор  на обект "Реконструкция на 
водопроводна мрежа и  частична рехабилитация на 
канализацията на гр.Годеч" част II - етап 1, етап 6, 
етап 8 и етап 9 

51-00 

  15 840 

4.1 
Строителен надзор на обект  „Реконструкция на 
водопроводна мрежа и  частична рехабилитация на 
канализацията на гр.Годеч”, част  II – етап 1 

  1 920 

4.2 
Строителен надзор на обект  „Реконструкция на 
водопроводна мрежа и  частична рехабилитация на 
канализацията на гр.Годеч”, част  II – етап 6 

  4 920 

4.3 
Строителен надзор на обект  „Реконструкция на 
водопроводна мрежа и  частична рехабилитация на 
канализацията на гр.Годеч”, част  II – етап 8 

  6 480 

4.4 
Строителен надзор на обект  „Реконструкция на 
водопроводна мрежа и  частична рехабилитация на 
канализацията на гр.Годеч”, част  II – етап 9 

  2 520 

5. 
Строителен надзор  на обект "Реконструкция на 
водопроводна мрежа и  частична рехабилитация на 
канализацията на гр.Годеч" част II - етап 12 

51-00   13 000 

6. 
Строителен надзор на обект  "Реконструкция на 
тротоарна мрежа, успоредна на път III – 813 в гр. 
Годеч – о.т. 403-320 и път  III – 8132 – о.т. 320 – 175 ” 

51-00 

  12 960 

6.1 

Строителен надзор на обект „Реконструкция на 
тротоарна мрежа, успоредна на път III – 813 в       
гр. Годеч – о.т. 403-320 и път III – 8132 – о.т. 320 – 
175 ” – етап 1 

  4 320 
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6.2 

Строителен надзор на обект „Реконструкция на 
тротоарна мрежа, успоредна на път III – 813 в       
гр. Годеч – о.т. 403-320 и път III – 8132 – о.т. 320 – 
175 ” – етап 2  

  3 780 

6.3 

Строителен надзор на обект „Реконструкция на 
тротоарна мрежа, успоредна на път III – 813 в       
гр. Годеч – о.т. 403-320 и път III – 8132 – о.т. 320 – 
175 ” – етап 3 

  2 430 

6.4 

Строителен надзор на обект „Реконструкция на 
тротоарна мрежа, успоредна на път III – 813 в       
гр. Годеч – о.т. 403-320 и път III – 8132 – о.т. 320 – 
175 ” – етап 4 

  2 430 

7. 

СМР на обект „Реконструкция на тротоарна мрежа, 
успоредна на път III – 813 в гр. Годеч – о.т. 403-320 и 
път  III – 8132 – о.т. 320 – 175 - етап 1, етап 2 и етап 
3 

   584 157 

7.1 
 
 

СМР на обект „Реконструкция на тротоарна 
мрежа, успоредна на път III – 813 в гр. Годеч – о.т. 
403-320 и път  III – 8132 – о.т. 320 – 175 ” – етап 1  

   218 288 

7.2 
СМР на обект „Реконструкция на тротоарна 
мрежа, успоредна на път III – 813 в гр. Годеч – о.т. 
403-320 и път  III – 8132 – о.т. 320 – 175 ” – етап 2  

   193 537 

7.3 
СМР на обект „Реконструкция на тротоарна 
мрежа, успоредна на път III – 813 в гр. Годеч – о.т. 
403-320 и път  III – 8132 – о.т. 320 – 175 ” – етап 3  

   172 332 

8. 
Авторски надзор на обект „Реконструкция на 
тротоарна мрежа, успоредна на път III – 813 в       гр. 
Годеч – о.т. 403-320 и път III – 8132 – о.т. 320 – 175 ” 

51-00   5 000 
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9. Рехабилитация на уличната мрежа в град Годеч 

51-00 

  631 050 

9.1 Рехабилитация на ул.”Ал. Стамболийски” от  о.т. 
253 до о.т. 289    188 100 

9.2 Рехабилитация на ул.”Градина” от о.т. 162 до о.т. 
216    128 300 

9.3 Рехабилитация на ул.”Бригадир” от о.т. 260 до о.т. 
262   26 200 

9.4 Рехабилитация на ул.”Баба Тонка”  от о.т. 322а до 
о.т. 156   15 750 

9.5 Рехабилитация на ул.”Христо Ботев” от о.т. 325 до 
о.т. 280   51 300 

9.6 Рехабилитация на ул.”проф. Ал. Милев” от о.т. 321 
до о.т. 288   84 200 

9.7 Рехабилитация на ул.”Христо Смирненски” от   о.т. 
71 до о.т. 159   26 000 

9.8 Рехабилитация на ул.”Стефан Караджда”  от о.т. 
285 до о.т. 304   25 600 

9.9 Рехабилитация на ул.”Дружба”  от о.т. 250 до о.т. 
417   43 600 

10.10 Рехабилитация на ул.”Васка Емануилова”  от о.т. 70 
до о.т. 153   42 000 

11. 

СМР на обект  реконструкция на улици, тротоари, 
съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч, 
а именно:                                                                            
- ул. Христо Смирненски от о.т. 71 до о.т. 35;                  

51-00   279 000 

12. 

Строителен надзор на  обект  реконструкция на 
улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към 
тях в град Годеч, а именно:                                                                            
- ул. Христо Смирненски от о.т. 71 до о.т. 35;                  
- ул. Зли Дол от о.т. 75 до о.т. 81 

51-00   6 000 
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- ул. Зли Дол от о.т. 81 до о.т. 110 

12.1 

Строителен надзор на  обект  реконструкция на 
улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към 
тях в град Годеч, а именно:                                                                            
- ул. Христо Смирненски от о.т. 71 до о.т. 35;   етап 1               

   2 200 

12.2 

Строителен надзор на  обект  реконструкция на 
улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към 
тях в град Годеч, а именно:                                                                            
- ул. Зли Дол от о.т. 75 до о.т. 81 етап 2 

   1 900 

12.3 

Строителен надзор на  обект  реконструкция на 
улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към 
тях в град Годеч, а именно:                                                                            
- ул. Зли Дол от о.т. 81 до о.т. 110 етап 3 

   1 900 

13. 

Авторски надзор на  обект  реконструкция на улици, 
тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в 
град Годеч, а именно:                                                                            
- ул. Христо Смирненски от о.т. 71 до о.т. 35;                  
- ул. Зли Дол от о.т. 75 до о.т. 81 
- ул. Зли Дол от о.т. 81 до о.т. 110 

51-00   3 000 

13.1 

Авторски надзор на  обект  реконструкция на улици, 
тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в 
град Годеч, а именно:                                                                            
- ул. Христо Смирненски от о.т. 71 до о.т. 35;     етап 1   

   1000 

13.2 

Авторски надзор на  обект  реконструкция на улици, 
тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в 
град Годеч, а именно:                                                                            
- ул. Зли Дол от о.т. 75 до о.т. 81 етап 2 

   1000 
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13.3 

Авторски надзор на  обект  реконструкция на улици, 
тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в 
град Годеч, а именно:                                                                            
- ул. Зли Дол от о.т. 81 до о.т. 110 етап 3 

   1000 

14. 

Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на 
проект за реконструкция на улици и тротоари и 
съоръжения и принадлежностите към тях в град 
Годеч, с улици: 
- ул.”Република” от о.т. 258 до о.т. 301 
- ул. „Нишава” от  о.т. 161 до о.т. 149 
- ул. Георги Сава Раковски” о.т. 523 до о.т. 268 
- ул. Георги Сава Раковски” о.т. 264 до о.т. 263 

51-00   1 500 

15. Подмяна  на улично осветление 51-00   20 000 

16. 

Изработване на работен проект за "Рекултивация на 
депо с прекратена експлоатация находящо се в 
землището на с. Разбоище в имоти с № 001234 и № 
001192" 

51-00   6 800 

17. 

Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на 
проект "Рекултивация на депо с прекратена 
експлоатация находящо се в землището на с. 
Разбоище в имоти с № 001234 и № 001192" 

51-00   1 200 

18. 
Авторски надзор на обект "Рекултивация на депо с 
прекратена експлоатация находящо се в землището на 
с. Разбоище в имоти с № 001234 и № 001192" 

51-00   2 000 

19. Подмяна на осветителна инсталация на спортна зала 51-00   30 000 

20. Закупуване на компютърна конфигурация 52-01   4 000 

21. Закупуване на мултифункционално устройство 52-01   800 
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22. Придобиване на ДМА (фугорез) 52-03   1 500 

23. Придобиване на ДМА /косачка/ храсторез/ 52-03   1 500 

24. Придобиване на ДМА /агрегати/ 52-03   15 000 
25. Изграждане на видеонаблюдениe 52-06   15 000 

26. Закупуване на специализиран автомобил за обредна 
дейност 52-04   35 000 

 
27. Придобиване на ДМА /видеокамера/ 52-05   1 000 

28. Закупуване на автобусни спирки (3 бр.) 52-19   9 000 

29. Изграждане на паметник на загиналите във войните в 
с. Бракьовци 52-19   15 000 

30. Закупуване на софтуер и лицензи 53-01   6 300 

31. 
"Изработване на проект за попълване на кадастралния 
план и изменение на ПУП за част от Околовръстен 
полигон на кв. Додовица, гр. Годеч" 

53-09   10 076 

32. 
Изготвяне на техническо задание и горскостопански 
план на общински гори 53-09   9 000 

33. 

Изработване на работен проект за реконструкция на 
улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към 
тях в град Годеч, а именно:                                                                            
-  етап 1 ( ул. Христо Смирненски от о.т. 71 до о.т. 35) 
-  етап 2 (ул. Зли Дол от о.т. 75 до о.т. 81)  
-  етап 3 (ул. Зли Дол от о.т. 81 до о.т. 110 ) 

53-09   7 200 

   573 600 1 273 873 2 610 660 
 ОБЩО: 4 458 133 

 
 

 
 

   


