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№ 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 10 

51-00 

227 880  12 797 
80 476 

1.1 
Реконструкция на водопроводна мрежа и частична 
рехабилитация на канализацията на гр.Годеч, част II 
– етап 10 

227 880  
             
         93 273 

 

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

51-00  292 952  

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

51-00   7 890 

4. 

Строителен надзор  на обект "Реконструкция на 
водопроводна мрежа и  частична рехабилитация на 
канализацията на гр.Годеч" част II – етап 3, етап 4, 
етап 5 и етап 10 

51-00   14 900 
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4.1 
Строителен надзор на обект  „Реконструкция на 
водопроводна мрежа и  частична рехабилитация на 
канализацията на гр.Годеч”, част  II – етап 3 

  2 700 

4.2 
Строителен надзор на обект  „Реконструкция на 
водопроводна мрежа и  частична рехабилитация на 
канализацията на гр.Годеч”, част  II – етап 4 

   4 700  

4.3 
Строителен надзор на обект  „Реконструкция на 
водопроводна мрежа и  частична рехабилитация на 
канализацията на гр.Годеч”, част  II – етап 5 

  4 900 

4.4 
Строителен надзор на обект  „Реконструкция на 
водопроводна мрежа и  частична рехабилитация на 
канализацията на гр.Годеч”, част  II – етап 10 

  2 600 

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

51-00   9 030 

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 

   4 860 

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 3 

  2 430 

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 4 

  2 430 
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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 3 

51-00    120 632 

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 3  

   120 632 

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   1 715 

9. Рехабилитация на улици в град Годеч 

51-00 

  203 670 

9.1 Рехабилитация на ул.”Детелина” от  о.т. 89 - 96   59 940 

9.2 Рехабилитация на ул.”Сохая” от о.т. 109А - 95   45 260 

9.3 Рехабилитация на ул.”Поляница” от о.т. 108 - 93   35 250  

9.4 Рехабилитация на ул.”Петрохан”  от о.т. 83 - 98   63 220 

10. 

СМР 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 
- ул. Зли Дол от о.т. 81 до о.т. 110 

51-00 406 020   

10.1 - ул. Зли Дол от о.т. 75 до о.т. 81  170 605   



        ОБЩИНА  ГОДЕЧ 

 
 

 

10.2 - ул. Зли Дол от о.т. 81 до о.т. 110  235 415   

11. 

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 
- ул. Зли Дол от о.т. 81 до о.т. 110 

51-00   3 720 

11.1 

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 

   1 860 

11.2 

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

   1 860 

12. 

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   1 992 

12.1 

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 

   996 
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12.2 

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

   996 

13. 

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 

14. 
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   5 000 

15. 
Строителен надзор на обект "Рекултивация на депо с 
прекратена експлоатация находящо се в землището на 
с. Разбоище в имоти с № 001234 и № 001192" 

51-00   20 000 

16. Подмяна на осветителна инсталация на спортна зала 51-00   28 337 

17. Лаптоп 52-01   1 000 

18. Компютърна конфигурация 52-01   2 000 

19. Многофункционално устройство 52-03   5 500 

20. Многофункционално устройство 52-03   1 800 

21. Джи Пи Ес 52-03   2 000 

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

23. 
Изграждане  на еластична ограда за обезопасяване на 
движението по път III-8132 за  участък в 
урбанизираната територия на гр. Годеч по ул. 

52-06   35 000 
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Височка от т. 162 до т. 164 и ул. Градина от 
кръстовището с път III-8132 към т.224 с дължина 25м. 

24. Изработка, доставка и монтаж на бюст – паметник на 
Никола Йонков Вапцаров 52-19   19 500 

25. Светещ двустранен тотем между о.т. 305, о.т.403 и 
о.т. 508 по Плана на град Годеч    10 000 

26. Закупуване на софтуер и лицензи 53-01   3 000 

27. 
"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 

28. 
Изготвяне на техническо задание и горскостопански 
план на общински гори 53-09   9 000 

29. 
Програма за насърчаване използването на енергия от 
възобновяеми източници и био горива ( краткосрочна 
и  дългосрочна) 

53-09   4 800 

30. Разработване на общински план за развитие 2021-2027  53-09   12 000 

   633 900 292 952 633 395 
 ОБЩО: 1 560 247 
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