
РАЗЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2018 год. 

 

Наименование на обект 
Общо 

6 122 101 

Преустройство на сграда на общинска администрация /санитарни 
възли и част от първи етаж/ 121 016 

Доставка и монтаж на термо помпа за нуждите на Общинска 
администрация, гр. Пещера  58 000 

Проектиране на улични ВиК мрежи и съоръжения на територията 
на гр. Пещера  36 000 

Проект за“Реконструкция на водопровод по ул.“Иван Вазов“ от 
о.т.313 до о.т.338 и на ул.”Изгрев“ от о.т.148 до о.т.312 5 650 

Преработка на „Проект за реконструкция на  ул.“Хан Пресиян“ от 
о.т. 142 до о.т.630 4 500 

Преработка на „Проект за реконструкция на  ул.“Хан Пресиян“ от 
о.т. 142 до о.т.630 4 500 

Проект за свлачище срещу кв.205, гр.Пещера 15 000 

Проект за свлачище в местност "Дръща", гр.Пещера 13 280 

Проект за реконструкция на ул."Стефан Кънчев", гр.Пещера 13 500 

Проект за "Реконструкция на ул."Г.Кьосеиванов"- ВиК и пътна част 15 500 

 1. ул."Веселин Стайков"от о.т.607 до о.т.766 -гр.Пещера 1 128 

 2. ул."Петър Раков" от о.т.625 до о.т.770 -гр.Пещера 4 900 

 3. ул."Симон Налбант" от о.т.160-161-283-307-305 до             
о.т.306 -гр.Пещера 4 500 

 4. ул."Стефан Караджа" от о.т. 359 до о.т.366-гр.Пещера 1 860 

 5. ул."Васил Левски" от о.т.85 до о.т.529 -гр.Пещера 3 940 

 6. ул."Петър Горанов" от о.т.677 до о.т.653 -гр.Пещера 1 060 

 7. ул."Първи май"-гр.Пещера 800 

 8. ул."Динко Баненкин" - с.Радилово 840 

 9. ул."Лиляна Димитрова" - с.Радилово 780 

10. ул."Кольо Фичето" - с.Радилово 780 

11. ул."Иван Вазов" - с.Радилово 3 320 

12. ул."Димитър Благоев" - с.Радилово 780 

13. ул."Георги Гънин"от о.т. 57 до о.т. 91 - с.Радилово 1 600 

14. ул."Никола Вапцаров" - с.Радилово 736 

15. ул."Георги Ангелиев" - с.Радилово 1 600 

16. ул."Желязко Илиев" - с.Кап. Димитриево 1 148 

17. ул."Георги Димитров" - с.Кап. Димитриево 9 720 



18. ул."Александър Стамболийски" - с.Кап. Димитриево 864 

Извършване на непредвидени видове СМР за сградата на 
Ритуална зала, гр. Пещера 17 018 

Проектиране основен ремонт на Общински пазарУПИ-I-пазар кв. 
129 гр. Пещера 16 324 

Укрепване на склонов участък при км 38+800 на общински път PAZ 
1181 „Дорково – Костандово – лет. „Св. Константин“ – Пещера“ 158 049 

Укрепване на склонов участък при км 27+500 на общински път PAZ 
1181 „Дорково – Костандово – лет. „Св. Константин“ – Пещера“, 
частично финансиране” 342 061 

Укрепване на склонов участък на общински път PAZ 1181 „Дорково 
– Костандово – лет. „Св. Константин“ – Пещера“, при км 40+880, гр. 
Пещера”  9 756 

Доставка и поставяне  на обществена тоалетна и изграждане на 
външни връзки в ПИ 56277.502.1144 град Пещера 30 000 

Проект за благоустрояване на публични пространства в гр. 
Пещера, участък от ул. „Дойранска епопея“, участък от ул. „Георги 
Зафиров“ и ул. „Димитър Горов“ 18 000 

Изработване на подробен устройствен план и технически проект на 
16 броя гаражи на ул. „Стара крепост“ 10 000 

Реконструкция на улица "Хан Пресиян" гр. Пещера по ПМС 
363/2016 5 068 400 
Предприектни проучвания в района на ул. „Ангел Калоянов“ от № 20 до 

№ 34 гр. Пещера 6 816 

Проект за дренаж, помпена станция в имот с идентификатор 56277.1.1461, 

м. „Копривеца“ и напорен тръбопровод до съществуващ канал в гр. 

Пещера 3 644 
Работен проект за рекултивация на депо за битови отпадъци в имот с 

индентификатор 56277.3.1289 20 000 

Предпроектни проучвания за изграждане на претоварна станция на 

територията на Община Пещера 7 000 

Изграждане на видео наблюдение на гр. Пещера 21 600 

Проект за реконструкция на улица от о.т. 506а до о.т 506д гр. 
Пещера  6 300 

Проект за “Изграждане на продължение на ул.“Ст.Караджа“от 
о.т.298 до о.т.249 между кв.27 и кв.80 и от о.т.253,298б,254 между 
кв.27 и кв.30в“ 5 900 

Проект за “Изграждане на нов водопровод по ул.“В.Петлешков“ от 
о.т.630 до о.т.631 и  от  о.т.631 по път ІІІ-377-Пещера-Брацигово-
Равногор до водосток в м.“Агово“ 6 900 

закупуване на компютри  16 000 

Сървър - 2 бр. 10 000 

Изграждане на паметник на Васил Левски 5 645 



 

 

Изработване на проект за рехабилитация на общински път PAZ 
1181 „Дорково-Костандово-летовище „Свети Константин“-Пещера“ 
от км 24+100 до км 42+200 12 320 

ПП "Панда" 3 066 
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