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ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД ЗА ПЪРВАТА ГОДИНА
УПРАВЛЕНИЕ ОТ МАНДАТ
2015-2019
Период на отчета
12.11.2015г. – 12.11.2016г.
Цел
Целта на отчета е да представи и анализира резултатите от изпълнени дейности и
инициативи по отделни направления, в съответствие със заложените управленски
приоритети, чрез които да се развие потенциалът на община Ботевград и да се завиши
стандартът на живот на нейните жители.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Преди една година, в началото на мандат 2015-2019, гражданите на
община Ботевград гласуваха доверие на мен и екипа ми, за да
поведем развитието й към един дълго очакван просперитет. През
този период работихме упорито и последователно за постигането на
основните цели, които си бяхме определили, в името на тази кауза.
Отчетът, който предоставям на Вашето внимание,

е

организиран по отделни направления, в съответствие с основните
приоритети в работата на общинска администрация. Той отразява както постигнатите
резултати, така и предстоящите за решаване проблеми. Затова бих определил тази
година като година на положените основи – основи за последователно изграждане в
община Ботевград на един коректен и отворен към гражданите модел на управление, в
резултат на който да се създават все по-благоприятни условия за развитие на местната
икономика и повишаване стандарта на живот на всички жители на общината.
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Над 10 милиона лева са спечелени по проекти
Одобрените проекти през 2016 година с бенефициент община Ботевград са на
стойност 10 011 793,73 лева безвъзмездна финансова помощ и съфинансиране от
общината на стойност 177 732,66 лв. Сред тях са:
 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни
жилищни сгради – етап 1, етап 2, етап 3 и етап 4
 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната
сграда на Община Ботевград
 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда от държавната
инфраструктура на гр. Ботевград
 Въвеждане

на

мерки

за

енергийна

ефективност

в

сгради

от

образователната инфраструктура на гр. Ботевград /ППМГ „Акад. проф.
д-р Асен Златаров“/
 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда от културната
инфраструктура на гр. Ботевград /сградата на читалище „Христо Ботев
1884“/
 Мерки за максимизиране на административния капацитет на Община
Ботевград в сферата на енергийната ефективност
 Предоставяне на социални услуги в община Ботевград.
 Предстои подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ по
проект „Инвестираме в спорта за кариерно развитие на млади хора –
двигател на интелигентен растеж и сближаване на общините Ботевград
/България/

и

Лесковац/Сърбия/”

по

програма

Интеррег-ИПП

за

трансгранично сътрудничество България-Сърбия, подаден за одобрение
през януари 2016 г. Проектът предвижда изработване на Програма за
обучение,

уеб

базирана

платформа

за

управление

и

отчитане

изпълнението на програмата за обучение, модернизиране и строителноремонтни дейности в спортна зала „Балкан” и оборудване на спортна зала
„Арена Ботевград” – 599 020,12 евро.
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По „Програма за развитие на селските райони“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура” Община Ботевград подаде 3 проекта, които са в процес на оценяване:
 „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения
в агломерации с под 2000е.ж. на територията на община Ботевград (включени
са селата Литаково, Новачене, Скравена) на стойност 7 019 481,50 лв.
 „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища на
територията на община Ботевград“ на стойност 7 040 880,00 лв.
 „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари,
съоръжения и принадлежности към тях на територията на община Ботевград“
на стойност 2 346 960,00 лв.
Изготвена е Програма за енергийна ефективност 2016 – 2020г., в съответствие с
която общината ще продължава да кандидатства по проекти в тази посока. Изготвена и
приета е и Програма за развитие на туризма 2016 - 2020г. и Правилник за
организацията и дейността на консултативния съвет по въпросите на туризма.

983 175,76 лв. от задълженията на общината са изплатени
В самото начало на мандата в Дирекция счетоводна дейност и бюджет на
община Ботевград се получи отказ от заверка от Сметната палата на Отчета за
изпълнение на бюджета за 2014г., поради констатирани множество нарушения в този
период. Благодарение на усилията на служителите от дирекцията, Отчетът за 2015г. бе
изготвен своевременно и заверен с резерви. Реалистичните очаквания с оглед
постигнатите резултати са Отчетът за 2016г. да бъде заверен от Сметната палата без
резерви.
Вследствие на стриктно спазваната финансова дисциплина, оптимизиране на
извършваните разходи и повишаване на събираемостта на приходите община Ботевград
успя да спести средства и да възстанови сума в размер на 983 175,76 лв. от наложените
финансови корекции по приключили проекти в размер на 8 387 397, 92 лв.
През 2016 година община Ботевград за първи път внесе част от натрупаните
задължения по Закона за управление на отпадъците на стойност 97 608 лв.
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Половин милион повече от местни данъци и такси
Към 30.09.2016 г. Дирекция „Местни данъци и такси” в общината отчита
постъпления по видове данъци и такси, както следва:
 Данък недвижими имоти – 497 978, 53 лв.;
 Данък върху превозните средства – 655 131, 20 лв.;
 Патентен данък – 46 516, 79 лв.;
 Данък при придобиване на имущество –283 872, 73 лв.;
 Туристически данък –3 120, 20 лв.;
 Такса битови отпадъци –1 821 016, 72 лв.;

В сравнение със същия отчетен период на предходната

2015 година

постъпилите приходи в Дирекция „Местни данъци и такси” са с 481 367,66 лева в
повече, като 144 498,43 лева от тях са за данък върху превозните средства. Продължава
кампанията за установяване на задължения за данък върху превозните средства за
недекларираните преди 01.01.2015 година автомобили. На собствениците, неподали
декларации, съгласно чл.54 от ЗМДТ, се съставят актове и се предприемат действия за
принудително събиране. От 01.09.2016г в Община Ботевград е назначен публичен
изпълнител, в чиито правомощия е да извършва запор на банкови сметки,
възнаграждения от работодател, пенсии и други.

354 655, 52 лева приходи от наем на общинска собственост
За посочения период по направление „Общинска собственост” са изготвени и
приети от ОбС Ботевград: Стратегия на общината за управление на общинската
собственост за периода 2016г.– 2019г., Програма за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост. Изготвени са 385 бр. актове за общинска собственост
на недвижими имоти. Изготвени докладни до ОбС – 53 бр. и 5 бр. искания – преписки
до Областен управител на Софийска за безвъзмездно прехвърляне на имоти – държавна
собственост по реда на чл. 54 от ЗДС. Подписани са без провеждане на търг или
конкурс 61 договора за наем с лица, регистрирани по Закона за лечебните заведения за
помещения- лекарски кабинети в четириетажна масивна сграда /бивша поликлиника/ и
в здравните домове в селата на община Ботевград, съгласно Решение № 95/28.04.2016г.
на ОбС.
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Обявени са 26 публични търга и са подписани 23 договора за наем, сключени са
6 договора за извършване на търговска дейност на открито. Извършено е разпределение
на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд и са сключени 15 договора за
наем за срок от 5 стопански години със собственици на пасищни селскостопански земи.
Приходите от наеми за периода от 12.11.2015г. до 20.10 2016г. са общо за
Ботевград 331 136, 99 лева и общо за цялата община 354 655, 52 лева.
Подготвени са и са реализирани 4бр. разпоредителни сделки и 3бр. договора за
безвъзмездно учредяване право на строеж върху имоти – частна общинска собственост,
и един договор за безвъзмездно право на строеж.
Издадени удостоверения за липса на задължения към община Ботевград на
физически и юридически лица - 154 бр.
Извършени обстоятелствени проверки по искания на граждани дали за имотите,
които владеят, има съставени актове за общинска или държавна собственост във връзка
със снабдяване с нотариални актове – 35 бр.

Над 100% процента ръст отчита общината в събираемостта на
наеми от общински жилища
По направление „Жилищно настаняване ”: Община Ботевград разполага с 200
бр. жилища, съгласно Решение №45/25.02.2016г., разпределени както следва: за
отдаване под наем - 17 броя, за продажба - 180 броя, резервни жилища - 3 стаи и
ведомствени жилища - 2 броя.
В тях са настанени 197 семейства на нуждаещи се от жилища граждани. Община
Ботевград към момента не разполага със свободни общински жилища. В общината се
поддържа картотека за желаещи за настаняване в общински жилища по Наредбата за
условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в
общински жилища.
Получените приходи от наем на общински жилищни имоти за периода
м.09.2015г. до м.09.2016г. са 80 659 лв., а задълженията за наеми са в размер на 285 799
лв. с натрупване от предходни

години. За периода 01.01.2015г. до 30.09.2015г.

приходите от получени наеми на общински жилищни имоти са в размер на 34 915 лв., а
просрочените задължения за наеми с натрупване са в размер на 319 415 лв.
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На наемателите, които закъсняват с плащане, са изпратени 137 писма за
издължаване и съответно сключване на споразумения за плащане. Сключени са 111
споразумения за разсрочване на плащането на наем за стар период. Едно от тях е
изцяло платено - 6785, 79 лева. На наемателите на общински жилища, които са
безработни и нямат финансова възможност да си плащат наема, общината е осигурила
работа. По този начин те плащат текущия си наем и погасяват част от старите си
задължения.
Издадени са 4 броя Заповеди за изземване на общински жилища от некоректни
наематели. Едната заповед е изпълнена, по втората наемателят е внесъл сумата от 2994,
90лв., останалите две предстои да бъдат изпълнени.

По Направление „Икономически дейности”
 Изготвени 31 докладни записки до Общински съвет Ботевград.
 Изготвени договори за възлагане управлението за общински търговски
дружества – 2 бр.
 Проведени 31 процедури по категоризация на туристически обекти от което
са събрани административни такси в размер на 6 100 лв.
Регистрирани са 59 търговски обекти.
 Издадени са 351 разрешения за извършване на търговска дейност на открито
като са събрани такси в размер на 7 940 лв.
 Издадени 51 разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници и
- събрани такси в размер на 10 000 лв.
 Издадени са 21 пропуски за влизане в ЦГЧ - събрани такси 4000 лв.
 Събрани такси за ползване на пазари, тържища тротоари, площади, панаири
и терени с друго предназначение – 23643,86 лв.

Община Ботевград в процес на изпълнение на множество
обществени поръчки
В отдел „Правно-нормативно обслужване“ за периода 12.11.2015г. до
20.10.2016г. са сключени и изпълнени обществени поръчки за :
 Обследване за енергийна ефективност и сертифициране по Оперативна
програма „Региони в растеж" 2014-2020";

Отчет на кмета за първата година от мандат 2015 – 2019

 Изготвяне на инвестиционни проекти за ремонт и/или рехабилитация на
общински пътища и улици в община Ботевград”;
 „Осигуряване на летен отдих на ученици от училищата на територията на
община Ботевград и млади семейства с деца, жители на общината;
 „Изготвяне на прединвестиционно проучване, идеен инвестиционен
проект за компостираща инсталация, инженерно-геоложко проучване,
програма за управление на отпадъците за община Ботевград

по

процедура за подбор на проекти BG16М10Р002-2.001 по Оперативна
програма „Околна среда 2014-2020”;
 „Доставка на два броя сметосъбиращи автомобили за нуждите на
общинска администрация гр. Ботевград”;
 Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "Техническа" и
упражняване на авторски надзор по време на строителството за проектно
предложение „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа;
Много други обществени поръчки в момента са в процес на изпълнение.

Създаде се Дирекция „Сигурност и обществен ред”
Тя започна работата си на 14.07.2016 г.
За периода от създаването на Дирекцията до
сега са назначени 14 служители.
Създаден е горещ телефон за сигнали
на

граждани

от

община

Ботевград

–

080020007. На него са подадени общо 553
сигнала

за

нарушаване

разпоредбите

на

Наредба 1 на община Ботевград и обществения ред. Тези сигнали са посетени от
служителите на Дирекцията и в зависимост от характера им са съставени
предупредителни протоколи, констативни протоколи и актове за установяване на
административни нарушения.
Във връзка с акцията за премахване на спрели от движение автомобили от
общински площи са изпратени над 20 предупредителни писма до собствениците на
съответните автомобили, като в 90 % от случаите автомобилите бяха премахнати, а за
част от предупредителните писма все още тече срок за премахване.
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При борбата с безстопанствените коне бе изграден общински капан за тях. За да
бъдат освободени животните, се заплаща глоба. До момента има заплатени глоби за над
500 лв. Премахнати са конюшните зад блок №48 в кв. ”Саранск”.
Относно паркирането по тротоари и зелени площи бяха съставени над 200
предупредителни известия за неправилно паркиране и въз основа на тях бяха съставени
над 15 акта от РУ на МВР - Ботевград. След промените в Наредба 1 и влизането им в
сила от 25.10.2016, започнаха да се съставят глоби с фиш като до момента те са 60 броя.
В общината започва да действа модерен център за видеонаблюдение. До края
на годината ще бъдат монтирани 57 камери на 26 възлови места в Ботевград, Трудовец,
Врачеш, Скравена, Литаково и Новачене. Общата прогнозна стойност на обществената
поръчка е за 54 675,00 лева.
Ежеседмично се извършват проверки на нощните заведения на територията на
общината. Извършват се също вечерни обходи на града, както и на големите села от
община Ботевград - Врачеш, Трудовец, Скравена и Новачене.

Сериозни стъпки са направени в борбата с безстопанствените
кучета
В отдел „Управление на проекти и
програми” е приета Общинска програма за
овладяване

на

популацията

на

безстопанствените кучета 2016– 2021. От 18 до
20.04.2016г. екип на Фондация „Четири лапи”
извърши преброяване на безстопанствените
кучета на територията на общината.
От началото на месец септември община
Ботевград е закупила оборудване, необходимо за улавяне и транспортиране на
уловените кучета до мястото за кастрация и ваксиниране.
Сключени са договори с ветеринарни лекари за кастрация на кучета,
първоначално касаещи кампания за стимулиране на гражданите за регистрация и
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кастриране на домашни любимци и дворни кучета, които ще бъдат анексирани за
изпълнение на програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета.
Общината има кампания за чипиране на домашни кучета, като до момента са чипирани
над 100 домашни любимци.
Изготвени и процедирани са документи за кандидатстване на община Ботевград
по Програма за развитие на селските райони.

Бързото и качествено обслужване на граждание –
приоритет в работата на общинска администрация

В началото на 2016 година в общинска администрация в града и селата беше
въведена модерна софтуерна система за администриране на документооборота и
услугите, които се предлагат на гражданите. Чрез нея се улеснява проследяване
движението на постъпилите за обработка преписки и оптимизирането на дейността на
общинските служители. Новата система позволява на гражданите да проверяват
развитието на своята преписка по всяко време чрез интернет.
За периода от 12.11.2015г. до 20.10.2016г. в отдел „ТСУ“ – в община Ботевград
са изготвени:
 33 бр. докладни записки за Общински съвет;
 35 бр. заповеди за одобряване на подробен устройствен план;
 41 бр. становища за допускане на подробен устройствен план;
 33 бр. мотивирани предписания за допускане на подробен устройствен
план;
 5 бр. становища и писма за съдебни делби;
 120 бр. удостоверения за идентичност;
 28 бр. констативни протокола при направени проверки по сигнали;
 Издадени са 17 бр. разрешения за поставяне и 3 бр. заповеди за
премахване по реда на чл. 225а от ЗУТ;
 10 бр. актове за незаконно строителство;
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 77 бр. заверени технически паспорти на сгради;
 73 бр. разрешения за строеж;
 95 бр. визи за проектиране, 1 акт за узаконяване, 139 бр. комбинирани
скици;
 Проведени са 4 бр. комисии по реда на чл.195 от ЗУТ и 16 заседания на
ОЕСУТ;
 Извършени са 40 присъствия при даване на строителна линия за нов
строеж;
 Одобрени са 73 бр. инвестиционни проекта;
Създаде се ИРМ /Изнесеното работно място/ на партера на общината към
Служба по геодезия, картография и кадастър, което спестява значителни разходи на
гражданите, свързани с многократно пътуване до гр.София, като към момента в него са
приети и обработени 290 бр. заявления.

686 400 лв. са усвоени от републиканския бюджет и са инвестирани в
ремонти
През периода 12.11.2015г. до 20.10.2016г. на територията на община Ботевград
се реализират обекти, финансирани от РБ, на обща стойност 686 400 лв., както следва:
За Ботевград: 206 597 лв.
 Ремонт на покрива на ОУ "Васил Левски" в
гр. Ботевград на стойност 33 916 лв.
 Реконструкция на кухненски блок в МБАЛ
Ботевград – 65 176 лв.
 Подмяна на тротоари и

бордюри на

ул."Св. Св. Кирил и Методий" в участък
м/у ул. "Цар Самуил" и ул."Хан Аспарух" –
19 859 лв.

 Профилиране

на

пътна

основа

и

асфалтиране в.з. „Зелин“ –6713 лв.
 Частично

изграждане

на

участък

от

ул."Индустриална" – 27480 лв.
 Ремонт на покрива на сградата на бившия
музей в центъра на Ботевград – 27259лв.

Отчет на кмета за първата година от мандат 2015 – 2019

За село Врачеш: 104 266 лв.
 Частично асфалтиране по ул. „Трети март”, ул. „Бузлуджа”, ул. „Патриарх
Евтимий”, ул. „Захари Стоянов”, ул. „Кольо Видин” за сума от 4 020 лв.
 Подмяна на водопровод на ул. "Трети март"- 857 м. за сума от 81936 лв.
 Изграждане на пътно легло по пътя за Гробищен парк- 14250 лв.
 Полагане на трошенокаменна настилка и асфалтиране на улица в с. Врачеш –
4060 лв.
За село Трудовец: 91 377 лв.
 Подмяна на водопровод с отклонения, ремонт на РШ и улични оттоци и
асфалтиране на ул."Георги Попиванов" на стойност 82767лв.
 Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на ул. „Стефан
Караджа” – 8610лв.
За село Литаково: 89 908 лв.
 Подмяна на водопровод на ул. "Люто Войвода"- 200м.
 Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране по ул. „6-ти
септември”, ул. „Една българка”, ул. „Велчова Завера”, ул. „Петко Иковски”, ул.
”Писана”, ул. „Боговин”.
 Подмяна на етернитов водопровод в участъка между центъра на с. Литаково и
входа на у-ще "Васил Левски", смяна бордюри и частично асфалтиране.
 Канализация за водоотвеждане на дъждовни води на ул."Слав Караславов".
 Изграждане на канализация по ул. "Възраждане"- 172 м.
За село Новачене: 62 048 лв.
 Частично асфалтиране

на път IV 16113 Новачене - Гурково и ремонт на

парапета на моста на р."Рударка".
 Изграждане на канализация на ул."Ангел Кънчев" - 102м.
 Изграждане на канализация - 115 м.
За село Скравена: 71 772 лв.
 Ремонт кухненски блок, тераса и външно стълбище на ОДЗ "Детелина".
 Частично асфалтиране по ул. „Алипи Първанов”, ул. „д-р Петър Берон”, ул.
„Ст. Караджа”, ул. „Иван Йотов”.
 Изграждане на канализация по ул."Георги Бенковски" - 240м.
 Изграждане на канализация по ул."Цар Калоян - 120м.
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За село Гурково: 10 540лв.
 Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране по улиците
“Катрач махала“, „Добравата“, “Чапар махала“,“Катрач махала2“ и „Джамията“.
 Направа на пътно легло, полагане на трошенокаменна настилка на улици.
За село Липница: 6 785 лв.
 Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране в мах. „Големо
Усое“ и мах. „Ломето“.
 Направа на пътно легло, полагане на трошенокаменна настилка на улици.
За село Радотина: 11 454 лв.
 Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране по ул.
„Димитраки Хаджитошев”, ул. „Градината”, ул. „Басерница”, ул. „Никола
Иванов”, ул. „Огойски” и ул. „Стрела”
 Ремонт на покрива на читалището.
За село Боженица: 7 176 лв.
 Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране по ул. „Урвич”,
мах. „Барбушовци”, мах. „Ганинци”, мах. „Янков дол”.
 Направа на пътно легло, полагане на трошенокаменна настилка на улици.
За село Елов Дол: 7 050 лв.
 Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране от разклона до
кметството и направа на пътно легло, полагане на трошенокаменна настилка по
улична мрежа.
За село Рашково: 10 402 лв.
 Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране по ул. „Васил
Буджашки”, ул. „Христо Ботев”, мах. „Остра могила”, мах. „Стойково краище”
 Направа на пътно легло, полагане на трошенокаменна настилка по улична
мрежа.
За село Краево: 7 022 лв.
 Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране от входа на
селото до мах. „Славо поле“, мах. „Минзивора“, мах. „Осичена поляна“.
 Направа на пътно легло, полагане на трошенокаменна настилка по улична
мрежа.
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Собствените инвестиции на община Ботевград са за 145 893 лв.
През периода 12.11.2015г. до 20.10.2016 г. на територията на община Ботевград се
реализират обекти, финансирани от собствени приходи:
 Подмяна на ВиК система, отоплителна инсталация.
 Частична подмяна на фаянс и боядисване на съблекални към тренировъчно
игрище.
 Изпълнение на хоризонтална маркировка по улична мрежа в община Ботевград.
 Ремонт на отводнителна инсталация и облицовки на градски басейн.
 Ремонт на водопроводна инсталация на 2-ри и 3-ти етаж в ДГ „Слънце“.
 Подмяна на 450м. водопроводна мрежа по ул. „Александър Батенберг“ беше
извършена в кратки срокове, благодарение на иновативна, безизкопна
технология. След подмяната на водопровода беше ремонтирана и настилката.
 Ремонт на настилка на баскетболно игрище .
 Ремонт на „Ромски клуб“.
 Ремонтни работи в Център за рехабилитация в ОУ „Васил Левски“.
 Ремонт на покрив на ДГ „Иглика“.
 Във Врачеш: Ремонт на сграда на „Здравна служба“.
 В Литаково: Ремонт на покрива на детската градина.
 В Новачене: Ремонт на козирката на кметство в селото, подмяна на
канализационната система.
 Частична подмяна на фаянс и боядисване на помещения в ПБ „Урвич“, с.
Боженица.
Изразходвана сума общо за община Ботевград- 145 893лв.

Реализирани са три проекта по социални дейности
През

първата

година от мандата в
сферата на социалните
дейности

община

Ботевград

реализира

три различни проекта:
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 „Предоставяне на социалната услуга Център за социална рехабилитация и
интеграция в Ботевград”, финансиран от Фонд „Социална закрила“, на
стойност 20 433 лева, по който се предоставя услуга на 30 деца с увреждания;
 „Предоставяне на социални услуги по „Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” /2014-2020г./, на стойност 499 995 лева, който предоставя
услугата „личен асистент” и „домашен помощник” на 90 потребители;
 Проект „Осигуряване на топъл обяд в община Ботевград” по ОП За храни и/или
основно материално подпомагане на стойност 47 012 лева, предоставящ топъл
обяд на 140 самотно живеещи лица и лица с ниски доходи и пенсии.
Общинска

администрация

кандидатства

още

с

проектно

предложение

„Подобряване достъпа до заетост и предоставяне на социални услуги на уязвими лица
по процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване” по ОП „Развитие на
човешките ресурси” за създаване на „Дневен център за деца и възрастни хора с
увреждания” с капацитет 40 деца и младежи с увреждания.

Отпуснати са над 523 800 лева за подпомагане на образованието
и социалните грижи
От началото на мандат 2015-2019 са отпуснати:
 финансови помощи на граждани с изключително тежки здравословни проблеми
на обща стойност 12 652 лева.
 подкрепени са 17 ученици с изявени дарби, като двама от тях са стимулирани с
едногодишна стипендия в размер на 135 лева месечно, а други 15 са получили
еднократно финансово подпомагане на обща стойност 2 810 лева.
 Изплатени са Великденски помощи на пенсионери в размер на 110 220лева.
 Осигурени са дърва за огрев на ветераните от войните на стойност 14 450лева.
 Подпомогнати са всички пенсионерски клубове със сумата от 10 000 лева.
 Със собствени средства от община Ботевград е осигурен летният отдих на 245
ученици и 37 млади семейства на стойност 44 530 лева.
 Изплатени са 150 300 лева еднократна финансова помощ за новородено на 305
майки.
 От собствени приходи на община Ботевград са дофинансирани таксите на
 децата в детските градини и детски ясли в размер на 178 874 лева.

Отчет на кмета за първата година от мандат 2015 – 2019

Общината интегрира хората от малцинствата чрез образование

Общинската администрация работи активно за повишаване стандарта и
приобщване на населението от ромския етнос чрез реализиране на редица мерки, сред
които:
Ремонтиран и оборудван е Ромския квартален клуб в Ботевград. Стените и
таваните са освежени в трите помещения на сградата. Осигурено е оборудване от 25
чисто нови стола, един брой бяла дъска за писане и мултимедийни прожекции, както и
цялостна компютърна конфигурация. В клуба има интернет достъп за свободно
ползване. Общината закупи и монтира два LED прожектора за централната част на
ромски квартал „Саранск”.
Осигуряване на безплатни учебници и карти за пътуване на 20 ученици от
ПТТМ „Христо Ботев” - Ботевград чрез
Сдружение „Разнообразни и равни“ и Тръст за социална алтернатива. Осигуряване на
безплатни курсове по английски език и компютърна грамотност на седем студенти от
ромски произход чрез Сдружение „Рома Верситас” като желанието на експерта по
етнически и демографски въпроси е тази бройка да се увеличава. Включване на 35
ученици от ромски произход от двете професионални гимназии в проекта на
ЦОИДУЕМ и Ромски образователен фонд за стипендии за успешно завършване на
средно образование. Включване на двама ученици от ромски произход в програмата на
Студентско общество за развитие на междуетническия диалог СОРМД - София за
кандидат - студентска подготовка. Предоставяне на работа на лица от ромски произход
в ОП „БКС”.
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15 хиляди по-малко месечно за почистване след създаването на
БКС!
С

решение

№

2/14.01.2016г.

на

Общински съвет- Ботевград беше създадено
ОП

БКС,

поддържане,

чиято

дейност

ремонт,

включва

модернизация

на

общински сграден фонд, улици, съоръжения
и мостове, водопроводни, канализационни,
топлофикационни и други инсталации в
сгради

-

общинска

маркировка,
стопанство,
ремонтни

собственост,

поддържане

на

озеленяване,
услуги

на

пътна

знаковото
строително-

общината

и

населението, стопанисване на общински
жилищен фонд, паркинги и други комунални
фондове,

поддържане

на

чистотата,

сметосъбиране и сметоизвозване на битови
отпадъци,
комунални

снегопочистване
дейности.

и

други

Предприятието

извършва регулярно сметосъбиране и
сметоизвозване по график, включително почивни и празнични дни: шест пъти
седмично за съдове тип „БОБЪР” в Централна градска част, два пъти седмично
останалите съдове тип „БОБЪР” и веднъж седмично кофи за смет.
Общото количество събрани и транспортирани твърди битови отпадъци са над
30-35 тона на ден.

БКС се грижи регулярно за над 50 дка обществени площи
Зелените площи и пешеходните пространства в града са основата на градския
организъм. БКС осигурява представителен характер и полага особени грижи за тях:
почистване, поливане, косене, оформяне на храстови структури, окопаване на
декоративна растителност и борба с вредители.
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БКС поддържа:
 Градските обществени площи: площадни пространства, тротоари, пешеходни
зони, площадки и озеленени терени. Градски градини и пространства около
обществени сгради - Исторически музей, Читалище, Общинска болница,
Учебни и детски заведения, Съдебна палата, Религиозни храмове, Автогара,
Районно управление, Спортна зала и др. Пешеходни зони – бул. „Цар
Освободител”, от ул. „П. Евтимий до ул. Б. Божилов” и бул. „България”.
Междублокови пространства, градски парк, спортни терени – градски стадион,
помощно игрище, коритото на река „Стара река” и прилежащите зелени площи.
 Крайградски обществени зелени площи: транспортни зелени площи – входно –
изходни артерии в посока с. Трудовец, с. Врачеш, с. Литаково. Пролежащия
терен на електрически подстанции в града. Зелени площи по протежение на
коритото на „Стара река”, включително речното корито. Алеята, свързваща
Ботевград и в.з. „Зелин”.
 Извънселищни обществени площи: Обществени терени в селата Трудовец,
Краево, Гурково, Липница, Новачене. Пътен възел Ботевград – Трудовец и
части от междуселищната пътна мрежа.
В големите квартали „Саранск” и „Васил Левски” за почистени основно
междублокови пространства, които са над 150 дка.

БКС засади над 600 броя лятноцъфтящи цветя и около 500 броя
контейнери с цветен и храстов посадъчен материал
В централната градска част са описани, позиционирани и аранжирани на базата
на работни проекти 40 броя кашпи, в които са засадени около 500 броя контейнери с
цветен и храстов посадъчен материал. За садени са 7 броя дървесни фиданки и над 600
броя лятноцъвтящи цветя, разположени в цветни фигури в градинката около „Ротонда”
и в декоративни растителни групи в Централна градска част. Дейността на
предприятието се финансира чрез бюджета на общината. Близо година след
създаването

си

предприятието

генерира

месечни

икономии

от

дейността

сметопочистване и сметоизвозване в размер на близо 15 000 лева. Ежедневно се
почистват централна градска част, междублокови пространства и зелени
площи на територията на община Ботевград. От следващата година се предвижда
активно участие на ОП БКС и в селата.
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„БАЛКАНГАЗ 2000” изгради над 2 хил. метра нови газопроводи
„Балкангаз 2000“ АД приключва 2015г. с финансов резултат - печалба в размер
на 267 хил. лв. след данъчно облагане, като експлоатира 116,6 хил. м газопроводи и
обслужва 4 479 потребители.
За десетте месеца на тази година са изградени над 2 хил. метра нови
газопроводи и са присъединени нови 126 потребители. Дружеството разширява
обхвата на системата за дистанционно отчитане на средствата за търговско измерване
(разходомерите) и внедрява автоматизирано предаване на данните към счетоводството.
Предстои цялостно автоматизиране на този процес, с цел подобряване организацията на
работа и ускоряване събираемостта на вземанията.
За подобряване достъпа на битовите и на по-дребните търговски потребители
при плащане на месечните сметки, ще бъде дадена възможност това да става чрез
офисите на EasyPay, както и чрез интернет-платформата ePay. Предстои в касата на
Дружеството да бъде инсталиран постерминал за плащане с дебитни и кредитни карти.
„Балкангаз 2000“ своевременно ще информира по подходящ начин своите клиенти за
реализацията на тези намерения.

Ремонтирани са основни спортни съоръжения на територията на
община Ботевград
По инициатива на ОП „Балкан” общината извърши множество текущи ремонти.
За летните горещи дни беше ремонтиран градският басейн и беше пуснат в
експлоатация за жителите и гостите на община Ботевград. Автоматизирани са
системите на закрития плувен басейн ,който сега прави 20 % по -малко разходи.
Ремонтирани са площадките до зала Георги Христов - сега те са с модерна
настилка, с плексигласови табла и с професионални рингове. Стрийтболът, който беше
организиран за откриването им събра 80 участници и привлече интереса на над 200
души публика.
Ремонтирана е ледената пързалка - покритите от плесени стени са изшкурени и
пребоядисани, леденото покритие е приведено в норми и е годно за ползване.
Направен е частичен ремонт на стадион "Христо Ботев". Освежени са
съблекални, ремонтирани са загражденията и съблекалните на тренировъчното игрище
по футбол.
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Три пъти по-голям приход отчита ОППД „Боженишки урвич” в
сравнение с изминалата година.
Отчетения приход на ОППД „Боженишки урвич” само до 01.11.2016 година е в
размер на 32 283 лева, което е три пъти повече от спечелената сума за цялата изминала
година – 11 132 лева. Приходите от кухня до началото на ноември 2016г. са 11 966 лева,
от бар са 4697 лева, от хотелска част 14 695 лева и от басейн 925 лева.
През тази година е газифициран кухненският блок, закупена е газова печка и
ново спално бельо / чаршафи, завивки и възглавници/. Направен е частичен ремонт на
стаите на първи и втори етаж от хотелската част.

Образование, култура, спорт и туризъм
През първата година от управленския мандат бяха вложени 70 000 лева от
собствени приходи на общината за оборудване в дванадесетте детски градини.
Използвани са всички възможности за програмно финансиране на проектен принцип за
привличане на допълнителен финансов ресурс – по национални програми и европейско
финансиране. В партньорство със Сдружение „Разнообразни и равни” в процес на
реализация е проект "Образованието - основна част от интеграцията" по процедура
„Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи
или получили международна закрила” към ОП НОИР, обхващащ 1100 ученици от
община Ботевград.
През лятото на 2016-та
година

е

реализирана

инициативата „Лятна академия”,
в която бяха ангажирани под
различни форми на занимания
повече от 300 деца и ученици.
Общинска администрация предостави възможност на трима студенти да
преминат едномесечен стаж по програмата на администрацията на Министерски съвет
за летни студентски стажове в държавната администрация.
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Първо издание

През пролетта на 2016г. бе проведен Великденски фестивал на скарата,
самобитните занаяти и самодейните фолклорни състави, с който бе възродена
традицията съборът на Ботевград да се чества на Великден. Фестивалът беше проведен
в градския парк, като за пръв път в него се включиха местни и гостуващи участници.
Беше изготвена цялостна програма, в която на едно място се събраха търговци,
почитатели на майсторски приготвеното печено месо, на българското народно
творчество и вечните БГ хитове – за всекиго по нещо.

За първи път международно участие на „Дефилира на духовата
музика”

Продължена бе и традицията за провеждане празници на духовите оркестри,
като през месец октомври бе проведен „Дефилир на духовата музика”, който тази
година се радваше на огромен интерес от хората и участие на разнообразни състави от
Италия, Видин, Враца, Велинград и Ботевград. За провеждането на събитието
общината осигури 11 000 лева.
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Общината активно подкрепи финансово и морално културните
прояви през изминалата година
Самодейните колективи от читалищата в община Ботевград бяха подкрепени с
35 772 лева за участие в различни регионални, национални и международни фестивали.
Община Ботевград е основен спонсор на мъжкия баскетболен отбор „Балкан”,
който през сезон 2015/2016 г. завоюва второ място в Националната баскетболна лига.
„Арена Ботевград“ домакинства Купата на България по баскетбол и
квалификациите

за

Европейско

първенство

по

баскетбол.

Ботевград

прие

Републиканското първенство и Балканската купа по баскетбол за деца, както и още
редица турнири.
През есента на 2015г. бе възроден мъжкият футболен отбор на Балкан и
към днешна дата той се представя изключително успешно във „В“ футболна група.

Златни момичета от клуб по акробатика „Балкан”
Клуб по акробатика „Балкан“ продължи да ни радва с отличия от големи
първенства – и републикански, и международни. През изминалата година акробатиката
е спечелила осем златни, един сребърен и един бронзов медал от държавно първенство.
На състезание в Италия тази година нашите акробатки също са завоювали златото.
Спортните клубове получиха финансиране от общината на стойност 412 630 лв.
С финансовата подкрепа на общината се
проведе

Мото-рок

съборът,

който

събра

стотици участници от цялата страна и известни
изпълнители.

Уважаеми ботевградчани,
В началото на отчета си за 2016г. определих първата година от кметския си
мандат като година на положените основи. Надявам се, че предоставената
информация за постигнатото, макар и синтезирана, подкрепя това определение. Няма
да скрия, че трудностите бяха много и пред нас стоят за разрешаване още много
сериозни проблеми. На първо място – този с водоснабдяването на общината, пряко
зависещо от подмяната на остарялата водопреносна мрежа. Уверявам Ви, че и в
следващите три години от мандат 2015-2019 общинска администрация и аз лично като
кмет няма да пестим сили, за да постигнем основната си цел, а именно - подобряването
на условията за живот на жителите на общината. Очаквам и Вашето активно участие в
този процес, защото той трябва да бъде двустранен, чрез изразяване на градивна
критика, отправяне на мнения и препоръки по отношение на нашата работа.
Благодаря Ви за доверието!
С уважение:
ИВАН ГАВАЛЮГОВ
Кмет на община Ботевград

