
ПРОЕКТ 

НА ПЛАНИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

дейност параграф вид разход стойност

ДБ МБ

619 51-00

Благоустрояване на прилежащото дворно пространство на СУ "Летец Христо 

Топракчиев", гр. Божурище 788062

606 51-00 Реконструкция и рехабилитация на бул. "Европа", гр. Божурище 1159694

832 51-00

Реконструкция и рехабилитачия на част от общински път Костинброд-граница общ. 

Костинброд - Божурище - Пролеша - Хераково. 1308753

622 51-00 Рекултивация на общинско сметоразтоварище, находящо не в м. Дакиница, с.Хераково 596140 26715

524 51-00

Инженеринг, обследване и изготвяне на технически паспорт и технически проект за 

основен ремонт и изпълнение на предвидените в проекта СМР на масивна нежилищна 

сграда, находяща се в УПИ V за бизнес център, кв.34, гр. Божурище -                4 броя 

офиси в сградата на Лава сервиз за нуждите на ДСП 45000

122 51-00

Инженеринг, включващ обследване, изготвяне на технически проект за ОР на масивна 

едноетажна сграда ТПП 8-ми Март, гр. Божурище и изпълнение на предвидените в 

проекта СМР 288700

603 51-00

Инженеринг, включващ ремонт на участък от уличен водопровод на ул. "Васил Левски" в 

с. Хераково 30000

606 51-00

Инженеринг, включващ проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на ул. 

"Черковна" в с. Хераково 140000

603 51-00

Възстановяване на съществуващо водовземно съоръжение за питейно-битово 

водоснабдяване в местността "Радован", с. Гурмазово 20000

606 51-00

Инженеринг, включващ ремонт на уличен водопровод, възстановяване на отводнително 

съоръжение и асфалтиране на участък от ул. "Латинка" в с. Пожарево 40000



606 51-00

Инженеринт, включващ ремонт на уличен водопровод и асфалтиране на участък от ул. 

"Христо Стефанов" в с. Пожарево 80000

283 51-00

Ремонтно-възстановителни работи за укрепване на водния откос на микроязовир 

"Храбърско" 40000

619 51-00

Инженеринг, включващ изготвяне на технически проект за благоустройство на 

централната част на с. Пролеша и изпълнение на СМР I етап и изпълнение на авторски 

надзор 100000

606 51-00

Инженеринт, включващ ремонт на уличен водопровод и асфалтиране на участъци от 

улици: "Липа", "Българче", Момина сълза" и "Акация" в с. Храбърско 150000

122 52-01 Закупуване на 7 броя компютри за общинска администрация 7000

311 52-01 Закупуване на компютърна конфигурация за ДГ "Детелина" 1500

311 52-02 Изграждане на склад за постелен инвентар за ДГ "Буратино" 10000

122 52-03 Газов котел за сградата на общинска администрация 3500

619 52-03 Доставка и монтаж на светофарни уредби 60000

619 52-03

Проектиране на видеонаблюдение на територията на община Божурище и изграждане на 

първи етап 100000

283 52-03 Пистолет за упояване на кучета 1000

122 52-03 Доставка и монтаж на 3 броя климатици за сграда блок ОНС 5000

311 52-03 Закупуване на хладилник за ДГ "Буратино" 4000

311 52-03 Закупуване на каландър - гладачна машина за ДГ "Детелина" 6500

311 52-03 Изграждане на видеонаблюдение за ДГ "Буратино" 8000

311 52-03 Техника за пожароизвестяване за ДГ "Буратино" 7000

311 52-03 Изграждане на видеонаблюдение за ДГ "Детелина" 8000

311 52-03 Техника за пожароизвестяване за ДГ "Детелина" 7000

322 52-03 Закупуване на 2 броя интерактивни дъски за СУ "Летец Христо Топракчиев" 7800

619 52-03 Доставка и монтаж на 2 бр. спирко навеса в с. Гурмазово 10000

619 52-03 Доставка и монтаж на омекотителни подложки на детските пързалки в с. Гурмазово 10000

622 52-03 Закупуване на градинска техника 16000

603 52-06

Реконструкция и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна система и изграждане 

на нова в кв. "Девети септември", община Божурище. 336561 58797



619 52-06 Изграждане на участък от ул. Бор гр. Божурище и връзката с път Е 80 300000

619 52-06

Инженеринг, включващ изготвяне на технически проект, изпълняване на СМР и авторски 

надзор на Общински пазар, УПИ I, кв.24, гр. Божурище 600000

603 52-06

Изграждане на 2 броя водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване в 

гр.Божурище 60000

619 52-06

Инженеринг, обследване, изготвяне на технически проект за ОР на обслужваща 

пристройка в гробищен парк с. Храбърско и изпълнение на предвидените в проекта СМР 18000

619 52-06

Инженеринг, вкл. проектиране, изграждане и авторски надзор на градински паркови 

елементи и организация на движението в централната част на с. Храбърско 30000

603 52-06 Изграждане на водовземно съоръжение за питейно-битово водоснабдяване в с.Храбърско 30000

603 52-06

Изграждане на водовземно съоръжение за питейно-битово водоснабдяване в                     с. 

Гурмазово 30000

603 52-06

Изграждане на водовземно съоръжение за питейно-битово водоснабдяване в                      с. 

Пожарево 30000

603 52-06 Изграждане на водовземно съоръжение за питейно-битово водоснабдяване в с.Хераково 30000

603 52-06 Изграждане на водовземно съоръжение за питейно-битово водоснабдяване в с.Пролеша 30000

603 52-06

Изграждане на водовземно съоръжение за питейно-битово водоснабдяване в                      с. 

Златуша 30000

619 52-06 Инженеринг, вкл. проектиране, изграждане и авторски надзор на параклис в с.Златуша 25000

4485710 2208012

6693722



Текущи ремонти

619 10-30 Текущ ремонт на паркинга на читалище Хр.Ботев - Божурище 35000

619 10-30 Текущ ремонт на околното пространство на поликлиниката 120000

619 10-30 Възстановяване на ограда на общинския паркинг 10000

122 10-30 Ремонт на покрива на сградата на кметството в с. Златуша 15000

619 10-30 Възстановяване на оградата на гробищния парк в с. Гурмазово 5000

122 10-30 Текущ ремонт на  сградата на кметството на с. Пролеша 20000

604 10-30 Ремонт на уличното осветление на територията на община Божурище 35500

10-30 Чакълиране 30000

606 10-30 Текущ ремонт на улици на територията на община Божурище, както следва: 239000

* 180 м. от бул. "Европа"

* част от ул. "Кипарис"

* ул. "Роза"

* ул. "Далия"

* карето между ул. "Янтра" и ул. "Явор"

* изкърпване на дупки на територията на община Божурище

509500



Проектиране и проучвания

1020 Проектиране на нова учебна сграда към СУ "Летец Христо Топракчиев" 25000

619 10-20

Геодезическо заснемане, изготвяне на технически проект за зала за ритуали, ограда, 

урнова стена и вертикална планировка на гробищен парк гр.Божурище 30000

Хидрогеоложки проучвания за изграждане на водовземни съоръжения за питейно-битово 

водоснабдяване в община Божурище 20000

Генерален план за организация на движението в община Божурище 25000

Общински план за развитие на община Божурище 2021 - 2027 година 20000

Технически проект за изграждане ва водопроводна мрежа в м. Кантон 20000

Технически проект за укрепване на опасен участък от ул. Промишлена в с.Пожарево 4000

Експертизи на мостове на територията на община Божурище 10000

154000


