
Наименование на обекта
преходен остатък 

от субсидия от РБ
субсидия от РБ

собствени 

средства
Бюджет 2022г.

1

Доставка и монтаж на автоматизирана, самопочистваща се тоалетна за 

нуждите на община Челопеч -  лв.                                          -   лв. 120 960.00 лв.      120 960.00 лв.         

2

Проектиране и строителство за изграждане и разширение компоненти на 

система за видеонаблюдение етап 5 -  лв.                                          -   лв. 620 393.00 лв.      620 393.00 лв.         

3

Ремонт и рехабилитация на участък от общинска 4 клас пътна мрежа и местни 

пътища на територията на с.Челопеч по 2 обособени позиций
258 100.00 лв.           164 900.00 лв. 900 014.00 лв.      1 323 014.00 лв.      

4 Доставка и монтаж на автобусна спирка с. Челопеч -  лв.                                          -   лв. 20 000.00 лв.         20 000.00 лв.           

5

Доставка и монтаж на ветробранна конструкция за магазин в 

ПИ80323.502.351 -  лв.                                          -   лв. 25 704.00 лв.         25 704.00 лв.           

6 Ремонт на общинска сградата в ПИ 80302.502.274 с. Челопеч -  лв.                                          -   лв. 180 000.00 лв.      180 000.00 лв.         

7

Реконструкция, преустройство и основен ремонт на корпус 2 на ОУ " Св. Св. 

Кирил и Методий", УПИ 1 - 377 за гимназия, кв. 35 по плана на с. Челопеч
-  лв.                                          -   лв. 570 000.00 лв.      570 000.00 лв.         

8 Ремонт на общинска сграда в ПИ80323.501.330.1 (търговски обект) -  лв.                                          -   лв. 250 000.00 лв.      250 000.00 лв.         

9

СМР по изграждане на обекти " Площадка за деца от 3 до 12 години в УПИ 1-

201 кв. 18А, ... по плана на с. Челопеч" -  лв.                                          -   лв. 60 000.00 лв.         60 000.00 лв.           

10

СМР по изграждане на обекти " Площадка за деца от 3 до 12 години в УПИ ... 

по плана на с. Челопеч" -  лв.                                          -   лв. 60 000.00 лв.         60 000.00 лв.           

11 Ремонт на сградата на общинска администрация на с.Челопеч -  лв.                                          -   лв. 250 000.00 лв.      250 000.00 лв.         

12 Изграждане на сгради за животни - "Капан" с.Челопеч -  лв.                                          -   лв. 100 000.00 лв.      100 000.00 лв.         

13 Вертикална планировка в зоната на параклис св. Богородица -  лв.                                          -   лв. 300 000.00 лв.      300 000.00 лв.         

14

СМР по проект "Основен ремонт и разпределение на сградата и помещенията 

на х. Мургана с.Челопеч" -  лв.                                          -   лв. 350 000.00 лв.      350 000.00 лв.         

15 Ремонт общински апартамент в ж.к. Младост Бл.8 вх. Б ап.15 -  лв.                                          -   лв. 55 000.00 лв.         55 000.00 лв.           

16

Ремонт на филтърна секция на басейн и обособяване на суха солна стая в 

сутерена на сградата на ДГ "Х.К. Андерсен" с. Челопеч -  лв.                                          -   лв. 111 868.00 лв.      111 868.00 лв.         

17

Изработка доставка и монтаж на слънце защитни външни ламелни щори и 

метални рамки за нуждите на амфитеатър в парк " Корминеш" с. Челопеч
-  лв.                                          -   лв. 309 891.00 лв.      309 891.00 лв.         

18

Придобиване на компютри и хардуер за нуждите на ОУ "Св. Св. Кирил и 

Методий"- с. Челопеч -  лв.                                          -   лв. 20 000.00 лв.         20 000.00 лв.           

19

Подобряване и поддържане в изправност на елементи на техническата 

инфраструктура и публични пространства в урбанизираната територия на 

с.Челопеч с два под обекта: ПИ 80323.502.69 и ПИ 80323.502.387 (паркове над 

ДГ и пред общежитието) -  лв.                                          -   лв. 400 000.00 лв.      400 000.00 лв.         

20

Ремонт на общинска сграда с индентификатор 80323.502.350.1 (Младежки 

дом) -  лв.                                          -   лв. 100 000.00 лв.      100 000.00 лв.         

21 Ремонт на поливна система на бул. "Трети март" -  лв.                                          -   лв. 60 000.00 лв.         60 000.00 лв.           
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22

Възстановяване на бродове през реките Воздол 2бр., р. Бревене 2бр. 

(Изграждане на мостове) -  лв.                                          -   лв. 120 000.00 лв.      120 000.00 лв.         

23 Ремонт на водовземните съоръжения на р. Воздол -  лв.                                          -   лв. 150 000.00 лв.      150 000.00 лв.         

24 СРР по водохващане Силищара -  лв.                                          -   лв. 80 000.00 лв.         80 000.00 лв.           

25

Строително монтажни работи по изграждане на обект: " Ремонт и обновяване 

на корпус 3, физкултурен салон, корпус 4, площадкова ВиК инсталация и 

допълнителни инсталации и съоръжения към ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. 

Челопеч" -  лв.                                          -   лв. 100 000.00 лв.      100 000.00 лв.         

26

Строително монтажни работи по изграждане на обект:  " Реконструкция и 

основен ремонт на корпус 1 и изграждане на слаботокови инсталации в 

сградата на  частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение и ОУ 

"Св. Св. Кирил и Методий" с. Челопеч" -  лв.                                          -   лв. 400 000.00 лв.      400 000.00 лв.         

27

Оборудване и обзавеждане на общински апартаменти в Бл.9 ет. 3 ап.7, Бл.10 

ет.4 ап.10 и Бл.8 ет.1 ап.15 -  лв.                                          -   лв. 18 000.00 лв.         18 000.00 лв.           

28 СМР по проект "Изграждане на ловен дом в ПИ.. С.Челопеч" -  лв.                                          -   лв. 400 000.00 лв.      400 000.00 лв.         

29

Аварийно възстановителни работи на участък от речното корито на р. Воздол 

етап 2 484 780.00 лв.                            -   лв. -  лв.                    484 780.00 лв.         

30 Придобиване на имоти -  лв.                                          -   лв. 402 000.00 лв.      402 000.00 лв.         

31 Изграждане на зарядна станция за електро мобили -  лв.                                          -   лв. 100 000.00 лв.      100 000.00 лв.         

32 Изграждане Фонтани -  лв.                                          -   лв. 226 128.00 лв.      226 128.00 лв.         

33 Изграждане паркинг в квартал 38 -  лв.                                          -   лв. 105 400.00 лв.      105 400.00 лв.         

34 Придобиване на компютри и хардуер за нуждите на ОбА челопеч -  лв.                                          -   лв. 5 000.00 лв.           5 000.00 лв.             

35 Барокамера -  лв.                                          -   лв. 250 000.00 лв.      250 000.00 лв.         

36

Аварийно възстановителни работи на участък от речното корито на р. Воздол 

етап 1 116 544.00 лв.                            -   лв. -  лв.                    116 544.00 лв.         

37 Ремонт на фонтани в кв.38 по плана на с. Челопеч -  лв.                                          -   лв. 25 000.00 лв.         25 000.00 лв.           

38 Изграждане на фотоволтаици в ОУ -  лв.                                          -   лв. 950 000.00 лв.      950 000.00 лв.         

39 Дизел генератор за нуждите на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"- с. Челопеч -  лв.                                          -   лв. 77 280.00 лв.         77 280.00 лв.           

40 Дизел генератор за нуждите на ДГ "Ханс Кр. Андерсен"- с. Челопеч -  лв.                                          -   лв. 62 400.00 лв.         62 400.00 лв.           

41 Дизел генератор за нуждите на сграда гаражи в с. Челопеч -  лв.                                          -   лв. 30 936.00 лв.         30 936.00 лв.           

42 2 бр. генератори за фестивален комплекс "Вълчата пътека" с. Челопеч -  лв.                                          -   лв. 216 000.00 лв.      216 000.00 лв.         

43

Доставка и монтаж на фестивална сцена за фестивален комплекс "Вълчата 

сцена" с. Челопеч -  лв.                                          -   лв. 140 000.00 лв.      140 000.00 лв.         

44 Изработка и монтаж на паметници -  лв.                                          -   лв. 170 000.00 лв.      170 000.00 лв.         

45 Хидравлична кофа за строителни отпадъци -  лв.                                          -   лв. 130 000.00 лв.      130 000.00 лв.         

46 Интегриране на IT иновации в оперативната дейност на ОбА Челопеч -  лв.                                          -   лв. 50 000.00 лв.         50 000.00 лв.           

47 Хибриден аналогов цифров принтер -  лв.                                          -   лв. 1 284.00 лв.           1 284.00 лв.             

48 Ехограф -  лв.                                          -   лв. 17 997.00 лв.         17 997.00 лв.           

49 Компютърна конфигурация 2 бр. -  лв.                                          -   лв. 3 000.00 лв.           3 000.00 лв.             

50 Коледна украса -  лв.                                          -   лв. 30 000.00 лв.         30 000.00 лв.           

51 Генератор за ПСПВ -  лв.                                          -   лв. 74 400.00 лв.         74 400.00 лв.           

52 Генератор за хижа -  лв.                                          -   лв. 74 400.00 лв.         74 400.00 лв.           

53 Климатик за нуждите на Клуб на пенсионера -  лв.                                          -   лв. 3 000.00 лв.           3 000.00 лв.             

54 Електрическа тротинетка -  лв.                                          -   лв. 2 500.00 лв.           2 500.00 лв.             



55

Придобиване на машини - косачки, листосмукачки, ъглошлайф, перфоратор, 

зеге -  лв.                                          -   лв. 10 000.00 лв.         10 000.00 лв.           

56 Контейнери за битови отпадъци -  лв.                                          -   лв. 5 000.00 лв.           5 000.00 лв.             

57

Ремонт на общинска сграда в ПИ80323.502.399.1 (търговски обект на бул. 

"Трети март" 1) -  лв.                                          -   лв. 350 000.00 лв.      350 000.00 лв.         

58 Закупуване на фургон -  лв.                                          -   лв. 10 000.00 лв.         10 000.00 лв.           

Общо: 859 424.00 лв.      164 900.00 лв.     9 653 555.00 лв.   10 677 879.00 лв.   


