Отчет на кмета за третата година от мандат 2015 – 2019

ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД ЗА ТРЕТАТА ГОДИНА
УПРАВЛЕНИЕ ОТ МАНДАТ
2015-2019

Правна рамка
Настоящият документ е изготвен в изпълнение на чл. 44 (5) от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), съгласно който Кметът на Общината
представя Годишен отчет за изпълнението на разработената от него Програма за
управление.
Период на отчета
01.11.2017 г. – 01.11.2018 г.
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,
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, по които се работи. След като в
първите две години от мандата бяха положени основите на един коректен и отворен към
гражданите модел на управление, бяха подготвени, спечелени и стартирани редица важни
проекти за подобряване на инфраструктурата и социалния климат в общината, бих
определил третата година от мандата като година на видимите резултати.
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Продължаваме работата си в посока създаване на все по-благоприятни условия за
развитие на местната икономика и повишаване стандарта на живот на всички жители на
общината.

Приключи обновяването на 12 жилищни сгради и Детска ясла
„Здравец“
През 2018 г. приключи въвеждането на

мерки за енергийна ефективност в 12

многофамилни жилищни сгради по Националната програма за енергийна ефективност на
обща стойност 10 350 243, 67 лв., като предстои поетапно въвеждане на обектите в
експлоатация.
Приключи ремонтът и реконструкцията на ДЯ „Здравец“ по Проект „Красива България“,
мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ на обща стойност 398 288,00 лв.;

В процес на изпълнение са проекти на стойност 27 652 303, 40 лв.
Община Ботевград изпълнява 10 проекта по Оперативна програма „Региони в растеж“
2014 – 2020 г. на обща стойност 10 622 352,70 лв. Прилагат се мерки за повишаване на
енергийна ефективност на 5 публични и 18 многофамилни жилищни сгради, разпределени
по следния начин:
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„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на
Община Ботевград“ – 1 839 306,34 лв.



„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда от културната
инфраструктура на гр. Ботевград“ (Народно читалище „Христо Ботев 1884“ гр.
Ботевград) – 1 281 910,21 лв.



„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради от образователната
инфраструктура на гр. Ботевград“ (ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ с
прилежащата сграда на физкултурния салон и ДЯ „Детелина“) – 1 387 413,98 лв.



„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда от държавната
инфраструктура в гр. Ботевград (Районна служба „Пожарна безопасност и защита на
населението“ Ботевград) – 357 387,50 лв.



„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради етап 1“ (2 блока с адреси: бул. „Трети Март” № 81 и ул. „Стефан Караджа” № 4) –
806 796,71 лв.



„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради етап 2“ (5 блока с адреси: ул. „Любен Каравелов” № 50, ж. к. „Васил Левски”, бл. 7,
вх. А, Б, В, бул. „Трети Март” № 55, вх. Б, В, ул. „Бенковска” № 17 и ул. „17-и
ноември” № 57) - 1 389 063,19 лв.



„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради етап 3“ (6 блока с адреси: ул. „Преслав” № 12, вх. А и Б, ул. „Славейков” № 21 и №
23, ж. к. „Васил Левски” бл. 23, вх. А, Б, В, ж. к. „Васил Левски” бл. 22, вх. А, Б, ул.
„Божко Божилов” № 7 и ул. „Цар Иван Шишман” № 28) - 1 518 915,66 лв.



„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради етап 4“ (5 блока с адреси: ж.к. „Васил Левски” бл. 1, ул. „Васил Левски” № 3, ул.
„Боженишки урвич” № 2, вх. А, Б, В, бул. „България” № 16 и ж. к. „Васил Левски”
бл. 21) - 1 057 537,80 лв.

Изпълнените до момента мерки за енергийна ефективност са на публичните сгради
Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ Ботевград, ППМГ „Акад.
проф. д-р Асен Златаров“ с прилежащата сграда на физкултурния салон и на многофамилни
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сгради ул. „Любен Каравелов” № 50 и ул. „Васил Левски” № 3, като предстои въвеждането
им в експлоатация.

Започна изпълнението на проект „Подай ръка“, финансиран по ОП
„Региони в растеж“
През 2018 г. започна изпълнението и на проект „Подай ръка“, финансиран по ОП
„Региони в растеж“, процедура „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“,
Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, на обща стойност 932 821,31 лв.
В рамките на проекта се предвиждат осигуряване на подходяща инфраструктура за
бъдещото функциониране на социалните услуги Център за обществена подкрепа /ЦОП/ и
Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства /ДЦПДУТС/.
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В процес на изпълнение е и проект „Мерки за максимизиране на административния
капацитет на община Ботевград в сферата на енергийната ефективност“ по ОП „Региони в
растеж“, Процедура „Бюджетна линия за 28 общини на малки градове от 4-то ниво съгласно
НКПР“, приоритетна ос 8 „Техническа помощ“, целящ максимизиране на административния
капацитет на служители в община Ботевград, които участват в подготовката и управлението
на проекти по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните
райони” чрез участие в общо четири събития, представляващи специализирани обучения,
семинари и конференции по темите засягащи прилагането на мерките за енергийна
ефективност на обща стойност 51 200,00 лв. По проекта са проведени две обучения с
участието на 22-ма служители на община Ботевград.
Проект „Инвестираме в спорта за кариерно развитие на млади хора – двигател за
интелигентен растеж и сближаване на общините Ботевград /България/ и Лесковац /Сърбия/”
по

програма

Интеррег-ИПП

за

трансгранично

сътрудничество

България-Сърбия

продължава реализацията през настоящата година. Общата му стойност е 598 951,64 евро.
По проекта са извършени строително-ремонтни дейности в спортна зала „Георги Христов“,
закупено е специализирано спортно оборудване за двете спортни зали „Арена Ботевград“ и
„Георги Христов“, изработени са Програма за обучение, уеб-базирана платформа за
управление и отчитане изпълнението на програмата за обучение, проведени са баскетболни
тренировъчни лагери и турнири.
През 2018 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по проект „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително
третиране на битови отпадъци за нуждите на РСУО-Регион Ботевград“ по ОП „Околна
среда“, Приоритетна ос 2 „Отпадъци“, процедура „Комбинирана процедура за проектиране
и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на
битови отпадъци". Проектът се изпълнява в партньорство с общините Правец и Етрополе и
е на обща стойност 9 600 617,51 лв. Основната цел на проекта е чрез изграждане на
компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци
да се намали количеството депонирани битови отпадъци на територията на трите общини.
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Подписан бе и договор между Община Ботевград и Държавен фонд „Земеделие“ за
финансиране на проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и
съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. на територията на община Ботевград“,
финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., на обща стойност
5 849 567,92 лв. В рамките на проекта се предвижда реконструкция и рехабилитация на
водопроводните мрежи в селата Скравена, Литаково и Новачене.
Проект за изработване на Общ устройствен план на общината


Подписано е споразумение между МРРБ и община Ботевград за финансиране
изработването на Общ устройствен план на общината на стойност 58 500,00 лв, които
представляват 65% от общата сума. Останалите средства ще бъдат осигурени от
страна на Община Ботевград. Избран е изпълнител на проекта чрез обществена
поръчка и е сключен договор за изпълнение.

Проекти в етап на договориране: 123 637, 76 лв.
Предстои сключване на договор на база одобрено проектно предложение "Адаптация и
изпълнение на социални иновации за заетост на маргинализирани групи, чрез обществени
поръчки" по процедура „Транснационални партньорства“, ОП "Развитие на човешките
ресурси" 2014-2020 г. на стойност 123 637,76 лв. Основната цел на проекта е да се проучи
как да се създадат работни места, възможности за стаж и чиракуване, работни навици за
хора, отдалечени от пазара на труда с много ниско образование и да се обмени опит по време
на тематичните семинари, организирани от партньорската организация. Проектът ще се
изпълнява в партньорство с Национален институт за здравеопазване и социални грижи
(НИЗСГ), Хелзинки, Финландия.
Проекти в етап на оценка:
Към настоящия момент община Ботевград кандидатства за получаване на безвъзмездна
финансова помощ с 12 проектни предложения, които са в процес на оценяване:
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 По програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия –
2 проектни предложения:
- по приоритетна ос „Туризъм“, специфична цел „Туристическа атрактивност“ - проект
„Хетеротопии. Ботевград – Лесковац“ на обща стойност 531 464,62 евро;
- по приоритетна ос „Околна среда“, специфична цел „Защита на природата“ - проект
„Околната среда – бъдеще и отговорност на всички“ на обща стойност 595 145,56 евро;


По интегрирана процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими

групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование - Компонент 1“ обща
стойност от 887 532.90, по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и ОП „Наука
и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.
- проект "Образование и заетост - за бъдещето на местната общност в Ботевград"


По подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските
райони 2014-2020 г. – 3 проектни предложения:
- проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения
и принадлежности към тях на територията на Община Ботевград“ по процедура чрез подбор
Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици
и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ на стойност 1 120 607,90 лв.;
- проект чрез подбор „Реконструкция и благоустрояване на градски парк в град Ботевград –
зона 3 и зона 4“ по процедура Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко
обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности
от общинско значение“ на стойност 728 655,93 лв.;
- „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради на територията
на Община Ботевград, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на
тяхната енергийна ефективност“ по процедура чрез подбор Енергийна ефективност
„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се
предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ на
стойност 418 778,56 лв.;
 По процедура „Енергийна ефективност в периферните райони – 2“, приоритетна
ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на
Оперативна програма „Региони в растеж“ – 6 проектни предложения:
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- „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни
сгради на територията на гр. Ботевград - етап 1“ на стойност 1 125 515,40 лв.;
- „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни
сгради на територията на гр. Ботевград - етап 2“ на стойност 1 142 363,30 лв.;
- „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни
сгради на територията на гр. Ботевград - етап 3“ на стойност 1 167 581,12 лв.;
- „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни
сгради на територията на гр. Ботевград - етап 4“ на стойност 1 160 999,08 лв.;
- „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни
сгради на територията на гр. Ботевград - етап 5“ на стойност 1 108 940,01 лв.;
- „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни
сгради на територията на гр. Ботевград - етап 6“ на стойност 1 168 310,58 лв.

Разработване на процедури, планове и програми


Община Ботевград откри процедура по кандидатстване за финансиране на
проекти в натура по Програма „Красива община“ за 2018 г. до изчерпване на
финансовия ресурс по Програмата.



Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на
община Ботевград 2014-2020 г. за периода 01.01.2017 – 31.12.2017 г.



Разработване на „Горскостопански план на горите, собственост на община Ботевград
в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Ботевград.

Отдел „Правно – нормативно обслужване“ проведе процедури за избор
на изпълнители по няколко обществени поръчки
Във връзка с реализацията на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020г.,
община Ботевград е избрала изпълнители чрез процедури за възлагане на обществени
поръчки и е сключила договори за изпълнение на следните обекти:
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- „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за въвеждане
на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап
3“ с шест обособени позиции, по отношение на Обособена позиция №6: „Многофамилна
жилищна сграда „Рила 2” с административен адрес: гр. Ботевград, ул. ”Цар Иван Шишман”
№ 28";
-„Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за въвеждане
на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда „Орхание“, с
административен адрес: гр. Ботевград, ж.к. „В. Левски“ бл.1“;
- Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за въвеждане
на мерки за енергийна ефективност в Многофамилна жилищна сграда "Славейков 21-23” с
административен адрес: гр. Ботевград, ул. „Славейков” № 21 и № 23.
Изпълнението на мерки за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
в Община Ботевград ще допринесе за:


по-високо ниво на енергийната ефективност и намаляване на разходите за енергия;



подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения
цикъл на сградата;



осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво
развитие.

Чрез изпълнение на гореописаните мерки за енергийна ефективност се цели да се
осигурят по-добри условия на живот за гражданите, топлинен комфорт, достъпност и повисоко качество на жизнената среда.
С оглед включването на допълнителен брой обекти (публични и частни сгради) в
програмата за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, са проведени следните
обществени поръчки с предмет, както следва:
- „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране по чл. 48 от Закона за енергийната
ефективност на жилищни и обществени сгради на територията на гр. Ботевград по
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“.
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- Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по
чл. 169, ал. 1, т. 1-7 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на
технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ на жилищни и обществени сгради на
територията на гр. Ботевград по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
Дейността по гореописаните договори е изпълнена.
В изпълнение на социалната си политика община Ботевград е избрала изпълнители чрез
обществени поръчки и е сключила договори за изпълнение на следните обекти на
културната и образователната инфраструктура:


„Строително ремонти работи на общински сгради на територията на община
Ботевград

в

пет

обособени

позиции:

Обособена позиция №1: " Ремонт на отоплителна инсталация и подмяна на дограма
на Народно читалище „19 февруари 1906“, с. Скравена;
Обособена позиция №2: „Ремонт на покрив, отопление и подмяна на дограма на
Народно

читалище

„Никола

Ракитин

1890“,

с.

Трудовец

“

Обособена позиция №3: „Ремонт на покрив на МБАЛ бл.1, гр. Ботевград ”;
Обособена позиция №4: „Текущ ремонт на Народно читалище „Събуждане 1895“ в
с. Врачеш; ”
Обособена позиция №5: „Текущ ремонт на Народно читалище „Светлина 1900“ в с.
Литаково”;


„Основен ремонт на покрив и подмяна на дограма на ДГ „Здравец“ в с. Трудовец,
община Ботевград“;



„Основен ремонт на покрив, подмяна на дограма, направа на топлоизолация и
изграждане на отоплителна инсталация в ДГ „Здравец“ в с. Литаково, община
Ботевград“;



„Реконструкция и ремонт на ДЯ „Здравец“, гр. Ботевград“ по проект „Красива
България“;



„Изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност за част от
сгради от образователната инфраструктура на община Ботевград по проект №218,
финансиран от НДЕФ, в две обособени позиции:

Отчет на кмета за третата година от мандат 2015 – 2019
Обособена позиция №1: Изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната
ефективност за сградата на ОДЗ „Детелина” в село Врачеш; Обособена позиция №2:
Изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност за сградата на ОДЗ
"Детелина" в село Скравена.
Изпълнението на пакета мерки за повишаване на енергийната ефективност за
сградата на ОДЗ "Детелина" в село Скравена все още не е реализирано, тъй като се очаква
финансиране от НДЕФ. При липса на финансиране, необходимите средства ще бъдат
осигурени през следващата бюджетна година. Строително-монтажните работи на
останалите обекти на културната и образователната инфраструктура са изпълнени и същите
функционират по предназначение.
В сферата на благоустрояването чрез провеждане на обществени поръчки община
Ботевград е сключила следните договори:


„Благоустрояване и озеленяване на вътрешно квартални пространства в УПИ – I за
жилищно строителство в кв.167 и кв.167а по плана на гр. Ботевград”;



Благоустрояване на площадно пространство и ремонт на градина в с. Врачеш – етап
1, разположени в терен между осови точки 3, 326, 305, 1, 16 и 298“. Описаните обекти
са в процес на изпълнение.

С цел да се осигури устойчива и екологична среда с по-високо качество на живот и нови
възможности за икономическо и социално развитие, община Ботевград е предприела
действия и по реконструкция и благоустрояване на градския парк (етап 2) в град Ботевград.
С изпълнение на проекта се предвижда подобряване социализацията на градския парк,
реновиране и разширяване на зоните за отдих и спорт, цялостно благоустрояване с цел
създаване на условия за активен и пасивен отдих на хора от всички възрасти. Предстои
финализиране на процедурата за избор на изпълнител.
По сключен договор за възлагане на обществена поръчка Община Ботевград изпълнява
договор с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на инвестиционно проектиране за
хотел и тренировъчна зала към Многофункционална спортна зала „Арена Ботевград” гр.
Ботевград и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителномонтажните работи“.
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В комуналната област чрез провеждане на обществени поръчки община Ботевград е
сключила следните договори:


Доставка на нови метални специализирани съдове за събиране на битови отпадъци контейнери тип „Ракла“ 1100 литра и нови пластмасови съдове за битови отпадъци –
240 литра за нуждите на община Ботевград“ в две обособени позиции: Обособена
позиция № 1: „Доставка на нови метални специализирани съдове за събиране на
битови отпадъци – контейнери тип „Ракла“ 1100 литра“ ; Обособена позиция № 2:
„Доставка на нови пластмасови съдове за битови отпадъци – 240 литра за нуждите на
община Ботевград“;



„Доставка на употребяван специализиран сметосъбиращ автомобил за нуждите на
Общинско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство“ - гр. Ботевград“.

В момента се разработва Общ устройствен план на Община Ботевград, област
Софийска“, съгласно сключен договор по възложена обществена поръчка. Изпълнението на
дейността по разработване на Общ устройствен план на Община Ботевград, включва два
етапа, както следва: първи етап - изработка на предварителен проект на ОУП и втори етап изработка на окончателен проект на ОУП.
Община Ботевград работи по изграждането на Център за обществена подкрепа (ЦОП)
по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“.

Работата продължава с провеждането на текущи обществени поръчки
В момента се провеждат обществени поръчки за реда на Закона за обществените поръчки
със следния предмет:


„Извършване на обследване за установяване на техническите характеристики,
свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-7 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на
технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ на сграда на територията на гр.
Ботевград, по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020”;



„Обследване за енергийна ефективност и сертифициране по чл. 48 от Закона за
енергийната ефективност на Център за обществена подкрепа (ЦОП) по Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014-2020“;
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„Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на
територията - извършване на оцeнка на съответствието на инвестиционния проект,
упражняване на строителен надзор и въвеждане на обект ЦОП в експлоатация“.

Относно решаването на проблема с отпадъците и намаляването им, община
Ботевград е предприела действия по провеждане на следните обществени поръчки:


„Изпълнение на ВТП по проект „Изграждане на компостираща инсталация и
инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на РУСО –
регион Ботевград“;



„Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Изграждане на инсталация за
компостиране на зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на
смесено събрани БО – РСУО – регион Ботевград“ във фаза „Работен проект“ и
изпълнение на авторски надзор по време на строителството“;



„Предоставяне на консултански услуги по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ – извършване на
оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен
надзор на обект „Изграждане на инсталация за компостиране на зелени отпадъци и
инсталация за предварително третиране на смесено събрани БО – РСУО – регион
Ботевград“;



„Изпълнение на мерки за информация и публичност по проект „Изграждане на
компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови
отпадъци за нуждите на РСУО-регион Ботевград“.

След избирането на изпълнители по гореописаните обществени поръчки, предстои
сключване на договори със същите за изпълнение на съответните дейности.
За оптимизиране на разходите за електроенергия, община Ботевград е провела
следните обществени поръчки:


„Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар за нуждите на община
Ботевград за обекти присъединени на ниско напрежение“. За описаната процедура
има сключен договор и община Ботевград е на свободния пазар за електроенергия.
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„Доставка на енергоефективни светодиодни улични осветителни тела за нуждите на
община Ботевград“. За описаната процедура предстои избирането на изпълнител и
сключването на договор.

За извършване всякакви височинни-ремонтни дейности, включително за рязане на клони
и дървета, които са опасни или пречат на населението, община Ботевград е провела
обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализиран автомобил „автовишка“ – втора
употреба за нуждите на община Ботевград“ и е закупила автовишка, която активно се
използва.
За поддържане на общинската пътна мрежа в добро състояние, община Ботевград е
провела обществена поръчка с предмет: „Доставка на асфалтова смес – плътен асфалтобетон
за износващ пласт тип А (АС 12,5 изн. А 50/70) за нуждите на Общинско предприятие
„Благоустройство и комунално стопанство“ - гр. Ботевград“. Дейността по асфалтиране на
общинската пътна мрежа се изпълнява от ОП „БКС“.
За осигуряване на зимно поддържане на общинските пътища, община Ботевград
е обявила следните обществени поръчки:
- „Снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа на територията на община
Ботевград за зимния период 2018-2019г.”
-„Доставка на сол за зимна обработка на пътища за нуждите на ОП “БКС”. Предстои
сключване на договори с избраните изпълнители.

Задълженията на Община Ботевград са намалени с 5 000 000 лева
От началото на управленския мандат в Дирекция „Счетоводна дейност и бюджет“ се
наложи политика на стриктно спазване на финансовата дисциплина, на оптимизиране на
извършваните разходи и повишаване събираемостта на приходите.

Един от важните

резултати на тази политика е, че задълженията на общината намаляват поетапно, като през
през третата година от мандата те вече са намалени с 5 млн. лева.
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Успешна стъпка в тази посока бе активната работа по подготовката и изготвянето на
тристранно споразумение, на основание чл.83, ал.3 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2018г. между Министерство на финансите, Управляващия орган на
„Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.“ и община Ботевград. Споразумението бе
подписано на 29.06.2018г. и задълженията на община Ботевград по отпуснат временен
безлихвен заем през м.08.2015г. за покриване на финансови корекции в размер на 3 650
992лв. беше намален със сумата в размер на 2 920 793,60лв.
В споразумението беше намалена сумата в размер на 858 034,01лв., представляваща
неразплатена главница по задължение, във връзка с наложена финансова корекция,
определена с писмо от 2014г. Сумата в размер на 858 034,01лв. се намалява със сумата от
686 427,21лв.
На практика, начислените финансови корекции по проекти на Община Ботевград на
стойност 8 387 379 лв., възникнали към август 2015г., към момента са намалени с 5 238 219,
57 лв.
Финансовият отчет на Общината за 2017г. е заверен отново без резерви
През м. октомври 2018г. беше връчен одитен доклад от Сметната палата за извършен
финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Ботевград за 2017г.
Заключението на одиторите е, че констатациите не се отнасят за съществени неправилни
отчитания и не описват случаи, в които Сметната палата не е в състояние да получи
достатъчни и уместни доказателства, за да достигне до заключение, че консолидираният
финансов отчет като цяло не съдържа съществени неправилни отчитания. Поради това не се
изисква модификация на одитното мнение. Годишният финансов отчет на община
Ботевград е заверен без резерви.
Служителите в дирекция „СД и Б“ изготвиха бюджета на община Ботевград за 2018г.
Същият беше приет с Решение № 24/30.01.2018г. на Общински съвет –Ботевград.
Изготвят месечни и тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета и справки,
свързани с изпълнението му.
Изготвят тримесечни обобщени оборотни ведомости на общината.
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Разработена е тригодишна бюджетна прогноза за периода 2019-2021г. Същата беше
приета с Решение № 61/29.03.2018г. на Общински съвет –Ботевград.
Разработена е актуализирана тригодишна бюджетна прогноза за периода 201920121г. Същата беше приета с Решение № 223/27.09.2018г. на Общински съвет –Ботевград.
Изготвен е отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2017г. Същият беше приет с
Решение № 222/27.09.2018г. на Общински съвет –Ботевград.

С 279 387, 52 лв. нарастват приходите от данък върху превозните
средства
Към 30.09.2018 г. Дирекция „Местни данъци и такси“ отчита значителен ръст в общата
стойност на постъпленията по видове данъци и такси.


Данък недвижими имоти – 686 048,00 лв.



Данък върху превозните средства – 1 022 779.20 лв.



Патентен данък –54 702.00 лв.



Данък при придобиване на имущество 275 360,4 лв.



Туристически данък –3 646.61 лв.



Такса битови отпадъци –1 811 818.24 лв.

В сравнение със същия отчетен период на предходната 2017 година постъпилите
приходи от данък върху превозните средства са с 279 387,52 лв. повече и с 367,648 лв.
повече в сравнение с отчетния период за 2016 г.
Наблюдава се спад в приходите от данъка при придобиване на имущество с около 100
хиляди лева, както и от патентен данък с около 10 хиляди лева. Приходите от туристически
данък са нараснали двойно.
Дирекция „Местни данъци и такси“ отчита положителния ефект от 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.
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Кампанията продължава и към настоящият момент, като следващата стъпка е съставяне на
актове на наследниците на починали лица.
Продължава успешната работа на публичните изпълнители както и съвместните им
действия с НАП и ЧСИ, благодарение на които се запазва положителната тенденция за
нарастване приходите в общината.
Все повече се наблюдава и доброволното плащане на стари задължения посредством
сключване на споразумения с цел избягване на принудителни действия.

Три придобити безвъзмездно от държавата имота за община Ботевград
По реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост на имоти, община Ботевград
е придобила безвъзмездно от държавата Поземлен имот с идентификатор: 05815.303.63 по
КККР на гр. Ботевград, с площ от 6257 кв.м., година на построяване: 1971 г. В имота се
предвижда да се изгради приют за безстопанствени животни. Другите два имота, които
общината успя да си върне, са градският стадион „Христо Ботев“ и поземлен имот в близост,
който ще бъде използван за изграждане на паркинг и озеленени площи. Общата площ на
двата имота е 30 хил. кв.м.

Общината закупи бившата сграда на БДЖ в центъра на града
Община Ботевград закупи двуетажна административна сграда и прилежащия към нея
терен, намиращи се на бул. „Трети март“ в града. Имотът бе закупен от „Холдинг БДЖ“
ЕАД за сумата от 35 120 лв.
Сградата е построена през 1980 г. и включва два етажа, чиято площ е 120 кв. м. и 78 кв. м –
мазе.
Изготвени са 8 преписки до Областен управител на Софийска област за отписване от
актовите книги за държавна собственост на застроени и незастроени парцели и имоти, които
по силата на § 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС са преминали в собственост на община Ботевград.
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За 6 от тях има издадени заповеди за отписване от актовите книги за държавна собственост
на имоти и съответно са съставени актове за общинска собственост.
Общо 93 бр. докладни записки са внесени за разглеждане от отдел ИДиОС в ОбС
Ботевград през 2018 г.от които:
- 51 бр. за допълване и актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите
– общинска собственост в община Ботевград през 2018 г.;
- 14 бр. за допълване и актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите
общинска собственост
- 28 бр. за предоставяне на имоти на наследници на бивши собственици от общинския
поземлен фонд по реда на § 27 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
През периода са съставени 748 броя актове за общинска собственост от които: 291
бр. публична общинска собственост и 457 бр. частна общинска собственост, при общ брой
съставени актове за общинска собственост в община Ботевград до настоящия момент 4200,
от които 919 бр. публична и 3281 бр. частна общинска собственост. /Броят на
новосъставените актове не може да бъде показател за придобити имоти, тъй като след
влизане в сила на кадастралната карта, се съставят нови актове./
Актувани са земеделски имоти предоставени на общината по чл. 19 от ЗСПЗЗ с
протоколно решение №1/ 22.10.2008 г., одобрено със Заповед №346/ 03.11.2008 г.
С решения на Общинския съвет са предоставени на наследници на бивши
собственици 28 имота - земеделски земи от общинския поземлен фонд по реда на §27 от ПЗР
на ЗСПЗЗ. Поради реализирани разпоредителни сделки с общински имоти със Заповеди на
Кмета на общината 27 имота са отписани от актовите книги на общинските имоти.
Общината има подписани тридесет и седем договора за наем, както следва:
- на помещения - 9 броя
- на терени за разполагане на преместваеми търговски обекти - 20 броя
- наем на земеделски земи- 7 бр. договори
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- аренда на земеделски земи – 1 договор
Общинска администрация е изготвила и са подписани без провеждане на търг или
конкурс 6 броя договори за наем за помещения лекарски кабинети. Също така са изготвени
и подписани 61 бр. допълнителни споразумения с наемателите на лекарски кабинети за
заплащане на разходите за ток, вода, отопление и др. в общите части на четириетажна
масивна сграда /бивша

поликлиника/, изградена в УПИ І - за болница, в кв. 202 по

плана на гр. Ботевград.
През периода са издадени разрешителни и са сключени общо 23 бр. договори за
извършване на търговска дейност на открито пред заведения за обществено хранене и
развлечения.
Изготвени са 16 броя допълнителни споразумения за изменение или прекратяване на
договори за наем.
Изготвен е списък на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване
През м. февруари е изготвен списък на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен
фонд за индивидуално ползване за стопанската 2018-2019 г. от 645 броя имоти с обща площ
13 541 дка. Извършено е разпределение на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен
фонд по чл. 37и, ал. 6 и ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
На 21 собственици на животновъдни обекти, са разпределени полагащите им се по ЗСПЗЗ
декари в зависимост от броя на животните. Сключени са 19 броя договори за наем за срок
от 5 стопански години със собственици на пасищни селскостопански животни,
регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за 172 броя имоти с обща
площ 4 259 дка. За останалите след разпределението пасища, мери и ливади от ОПФ са
обявени търгове по чл. 37и, ал.13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ за една стопанска година, за които не е
имало кандидати.

360 936,91 лв. е общата стойност на приходи от наеми в Община
Ботевград
За периода от 01.11.2017 г. до 19.10 2018 г. В община Ботевград са постъпили приходи
от наеми, както следва:
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Видове наеми

Приходи в лева

Помещения
Земя – терени
Земеделска земя
Земя-търговия на открито
Обезщ. за ползвнане-гаражни клетки
Обезщ. за ползване-земя
Общо- Ботевград:
Кметство-Литаково
Кметство-Врачеш
Кметство-Новачене
Общо-Общината

118155.72
59787.10
78581.64
39259.57
20764.62
24325.13
340873.78
2440.61
3396.86
14225.66
360936.91

През периода по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС чрез публични търгове са реализирани
11 бр. разпоредителни сделки на обща стойност 338 574.00 лв., без ДДС.
По реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС са извършени продажби на 3 бр. общински имоти на
собственици на законно построени сгради върху тях на обща стойност 40 402 лв.
Извършени са общо 24 бр. разпоредителните сделки на стойност 434 862 лв: 3
разпоредителни сделки за учредяване на вещно право на строеж и право на пристрояване и
надстрояване на стойност 5 933.00 лв., 6 разпоредителни сделки по реда на чл. 36, ал. 1, т.
2– ликвидиране на съсобственост, чрез продажба на общинската част в урегулирани
поземлени имоти на обща стойност 9898.00 лв., без ДДС, една разпоредителна сделка по
реда на чл. 47 от ЗОС – продажба на общинско жилище на стойност 40 055 лв.
Изготвен и подписан е един договор за безвъзмездно право на ползване на имот –
частна общинска собственост. Бившата сграда на парокотелното на „МБАЛ – Ботевград” е
предоставена за религиозна дейност на Евангелска петдесятна църква.
Извършени са 49 бр. обстоятелствени проверки и са изготвени удостоверения по
искания на граждани във връзка със снабдяване с нотариални актове – 49 бр.
Издадени са 77 бр. удостоверения за липса на задължения към община Ботевград на
физически и юридически лица.
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201 бр. нуждаещи се семейства са настанени в общински жилища
Община Ботевград разполага с 199 бр. жилища, съгласно Решение №39/22.02.2018г.,
разпределени както следва:
№ по
ред
1.
2.
3.
4.

Общински жилищен фонд

Брой

За отдаване под наем
За продажба
Резервни жилища
Ведомствени жилища

19
178
2 стаи
1

201 семейства на нуждаещи се са настанени в общински жилища. Община Ботевград
към момента не разполага със свободни общински жилища.
Продадено е едно жилище частна общинска собственост за сумата от 40 055.00лв.
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. Към настоящият момент са картотекирани 75 семейства.
Издадени са 4 бр. настанителни заповеди и са подновени 5 бр. договори с наематели.

129 874,76 лв. са получените приходи от наем
на общински жилищни имоти
За периода 01.11.2017 г. до 19.10.2018 г. получените приходи от наем на общински
жилищни имоти са близо 130 000 лв.
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ
1. Общински жилища

Бр.
199

Приходи
в лв.
129 874,76

Задълженията за наеми са в размер на 209 844,18.лв. с натрупване от предходни
години, като размерът им е с 38 172,05лв. по-малко спрямо 2017 г.
На наемателите с просрочени задължения са изпратени 57 броя писма за
издължаване, като основна причина за неплащане е липсата на доходи. За голяма част от тях
е осигурена работа в общинско предприятие БКС, което им позволява да заплащат част от
текущия наем и покриват част от старите си задължения.
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Направление „Икономически дейности”
Съгласно чл. 52, ал. от Закона за общинската собственост общината може да
осъществява стопанска дейност чрез търговски дружества с общинско участие в капитала
или чрез граждански дружества. Самостоятелно стопанска дейност общината осъществява
чрез общински предприятия, създадени по реда на ЗОС.
През 2017 година общинските търговските дружества със 100% общинско участие са:
- „В и К Бебреш” ЕООД,
- „МБАЛ- Ботевград” ЕООД.
- „Родина 75 И” ЕООД /в ликвидация/
- „БКС” ЕООД /в ликвидация/
-„Балкангаз -2000”АД /с 98.99%/.
На заседанията си през м.март и м. април, Общинският съвет в качеството си на
едноличен собственик на капитала и Общо събрание прие годишните финансови отчети на
горепосочените търговски дружества за 2017 година. Бяха взети необходимите решения,
съгласно изискванията на Търговския закон.
Продължиха необходимите законови процедури по приключване ликвидацията на
„Родина 75-И” ЕООД и „БКС” ЕООД. .
Общината осъществява изпълнението на местни дейности, финансирани от
общинския бюджет и свързани с управление на общинско имущество и задоволяване
потребности на населението от някои видове услуги чрез създадените общински
предприятия:


ОП ”Обредни дейности”;



ОП ”Благоустройство и комунално стопанство”;



ОП „Боженишки урвич”;



ОП ”Регионално депо за неопастни отпадъци”;



ОП ”Балкан”.

Предоставената с решения на Общински-съвет Ботевград за безвъзмездно ползване
общинска собственост: Ритуален дом, Дом на покойника и Гробищен парк, находящи се в
гр.Ботевград; Исторически комплекс „Урвич” – младежка база, находяща се в с.Боженица;
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Регионално депо; Многофункционална спортна зала „Арена Ботевград“; Спортна зала
„Балкан”; Учебен спортно-тренировъчен комплекс „Балкан”; Спортно-тренировъчен
комплекс „Ботевград” и Учебен спортно- тренировъчен център „Васил Левски”

бе

стопанисвана добре. Ползва се ефективно и по предназначение.
Жителите община Ботевград ежедневно получават

от общинските предприятия

различни видове услуги със социална значимост в следните направления:


сметосъбиране и снегопочистване;



поддържане на зелените площи;



почистване на улици и площади;



организация и извършване на семейни обреди;



почивно дело и възстановителна дейност;



обработване на неопасни отпадъци;



услуги в областта на физическото възпитание и спорта и др.

Във връзка с дейността на търговските дружества с общинско участие и общинските
предприятия са изготвени и внесени в Общински съвет 12 бр. докладни записки и
становища. По решения на Общински съвет – Ботевград са подписани договор за възлагане
управлението на „МБАЛ – Ботевград” ЕООД и две допълнителни споразумения към
договори за възлагане управлението на общински търговски дружества .
През 2018 г. по отношение на търговската дейност на територията на община Ботевград
са регистрирани 41 търговски обекта, издадени са 205 разрешения за извършване на
търговска дейност на открито за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, панаири
и терени с друго предназначение.
Издадени са 48 разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници и са
събрани такси в размер на 4 800 лв. Издадени са 9 пропуски за влизане в ЦГЧ - събрани са
такси в размер на 1560 лв.

Отчет на кмета за третата година от мандат 2015 – 2019

Община Ботевград разработи и прие „Стратегия за развитие на туризма
2019 – 2025 г.“
Във връзка с инициативата „УикиБотевград“ са изработени рекламни материали на
основни туристически забележителности в общината, както и рекламни пана за спирките в
Ботевград. Също така бяха проведени обучения в училища, 3 събития за награждаване на
участниците, а в края на месец септември тази инициатива бе финализирана с поставяне на
табели и стикери на обекти.
Утвърдени са „Практически препоръки за разработване и изпълнение на
комуникационна стратегия за позиционирането на община Ботевград като туристическа
дестинация”. Изготвена е актуализирана „Програма за развитие на туризма в община
Ботевград 2016-2020 г.“. В момента се изготвя „Стратегия за развитие на туризма 2019 –
2025 г.“, която се очаква да бъде приета до края на годината.
Извършено е проучване на пещерите в общината и са формирани екотуристически
маршрути и атракции.
На 02-03.06.18г. бе проведен инфотур за туроператори, журналисти и травел блогъри.
Създаден е туристически портал visitbotevgrad.com, който ще бъде допълнен с информация
до края на 2018 г., както и негова версия на английски език.
Общината бе представена на 3 туристически борси: „Ваканция и СПА Експо 2018” в
гр. София, „Културен туризъм” в гр. Велико Търново и „Уикенд туризъм” в гр. Русе.
Община Ботевград взе участие и в Международния форум за развитие на туризма в гр.
Жънжоу, Република Китай.
Организирани и проведени са „Ден на жабешкото блато” и „Приключенски многобой
2018“.

Близо 3500 лв. са събраните такси от категоризирани места за
настаняване и заведения за хранене
Категоризирани са две места за настаняване:
1. Къща за гости „Арт Хаус“
2. Вила „Марк“
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Категоризирани са четири заведения за хранене и развлечение:
1. Механа „Марк“
2. Механа „Самунджиево“
3. Ресторант „Мираж“
4. Ресторант „Зелената къща – Ботевград“
В процес на категоризация са 6 на брой заведения.
1. Ресторант „Нобилис“
2. Снекбар „Никсметал“
3. Сладкарница „Мики маус“
4. Бистро „Бар и грил Нобилис“
5. Бистро „Верона“
6. Кафе-аперитив „Джезов“
В отдел ИД и ОС се поддържат и са публикувани в Портала за отворени данни на
Република България следните публични регистри:


публичен регистър на разпоредителните сделки;



разпределение на пасища, мери ливади от ОПФ за индивидуално ползване;



регистър на търговските дружества с общинско участие;



регистър на категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и
развлечение;



регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници;



регистър на общинската собственост;



регистър на търговските обекти;



регистър на договори за наем на земеделски земи;



регистър на договори за аренда на земеделски земи.
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Рационализиране и подобряване на енергийните системи в общината детски градини, ясли и училища
Една от най-важните задачи в работата на общината е подготовката на училищата,
детските градини и ясли, за нормална работа при зимни условия.
С оглед на това са извършени своевременни ремонти на сградите в следните училища
и детски градини:
Град Ботевград:
o ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“: Ремонт на санитарни помещения и частичен
ремонт на покрива.
o ОУ „Н. Й. Вапцаров“: Ремонт на покрив, направа на мълниезащита с
изпреварващо действие и частично отстраняване на течове от покрива на
физкултурния салон в сграда на прогимназиален етап.
o ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“: Ремонт на покрив, подмяна на
дограма, направа на външна топлоизолация, подмяна на водопровод и
осветителни тела, пребоядисване. Ремонт на физкултурен салон, подмяна на
дограма и външна топлоизолация.
o ДГ „Кокиче“: Подмяна плочки на входни стъпала.
o ДГ „Синчец“: Ремонт на помещения, вентилация и пребоядисване.
o ДГ „Славейче“: Ремонт на кухненски блок и складови помещения, отводняване
на покрив.
o ДГ „Иглика“: Вътрешен и външен ремонт на кухненски блок.
o ДЯ „Здравец“: Подмяна на покрив, вътрешна дограма, водопровод, канализация,
ремонт на санитарни възли, подмяна на ел.инсталация, осветителни тела и
външна топлоизолация, ремонт на кухненски блок с офис.
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o ДГ „Детелина“- с. Врачеш: Поставяне на външна топлоизолация, подмяна на
дограма, подмяна на отоплителна инсталация и поставяне на вътрешен
хоризонтален водопровод.

o ДГ „Детелина“- с. Скравена: Подмяна на осветителни тела, изграждане на ново
водопроводно отклонение и хоризонтален водопровод, както и монтаж на
теракота по подове.
o ДГ „Здравец“- с. Трудовец: Подмяна на дограма, топло и хидроизолация на
покрив, пребоядисване на помещения.
o ДГ „Здравец“- с. Литаково: Подмяна на покривна конструкция и водопровод,
изграждане на външна топлоизолация и нова отоплителна инсталация, подмяна
на дограма и осветителни тела, пребоядисване на помещения.
o ДГ „Зора“- с. Новачене: Подмяна на дограма на първи и приземен етаж, частично
пребоядисване.

Продължават ремонтните дейности в кметствата и читалищата от
община Ботевград
Ремонтни дейности са извършени и продължават да се извършват по кметства и
читалища, както следва:
o НЧ „Христо Ботев 1884“ – гр. Ботевград: Ремонт на покрив, подмяна на електро
инсталация, осветителни тела, водопровод, нова отоплителна и вентилационна
инсталация, направа на топлоизолация и пребоядисване.
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o Кметство Краево – подмяна на дограма, частични ремонтни дейности по
покрива на сградата, подмяна на осветителни тела и боядисване. Ремонт на
спирка.
o Кметство Боженица – подмяна на дограма, частични ремонтни дейности по
покрива на сградата, подмяна на осветителни тела и боядисване в киносалон и
кметски кабинет.
o Кметство Елов Дол – подмяна на дограма, частични ремонтни дейности по
покрива на сградата, подмяна на ел.инсталация, осветителни тела и боядисване.
Ремонт на спирка.
o Кметство Липница - подмяна на дограма, частични ремонтни дейности по
покрива на сградата, подмяна на осветителни тела и боядисване. Направа на
подова настилка от гранитогрес.
o НЧ „Никола Ракитин 1890“- с. Трудовец: Ремонт на покрив в ниската част на
сградата, подмяна на дограма, осветителни тела, ремонт на санитарен възел и
боядисване.
o НЧ „Събуждане 1985“- с. Врачеш: Ремонт на покрив, дограма и осветителни
тела, ремонт на санитарен възел и боядисване.
o

НЧ „19 Февруари 1906“- с. Скравена: Подмяна на отоплителна инсталация,
ремонт на санитарни помещения и боядисване. Ремонт на отопление и осветление
в салона.

o НЧ „Светлина 1900“- с. Литаково: Ремонт на покрив, дограма и осветителни
тела, направа на санитарен възел и боядисване.
o Село Новачене: Ремонт на църква „Успение Богородично“, пребоядисване на
кръщелно помещение и олтар, изградена нова електрическа инсталация.
o Село Гурково: Ремонт на покривна конструкция на църквата, съвместно с отец
Николай.

Общо 263 000 лв. са инвестирани в МБАЛ – Ботевград
През изтеклата година, Община Ботевград е отделила от собствени средства 263 000 лева
за МБАЛ – Ботевград. От тях 63 000 лева с решение на Общински съвет са отпуснати за
покриване на текущи задължения, а останалите 200 000 – за закупуване на оборудване.
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Покривът на Блок 1 в МБАЛ – Ботевград е ремонтиран
След като в рамките на втората управленска година от мандат 2015 – 2019 бе извършен
основен ремонт на покрива на Блок 2 в МБАЛ-Ботевград, тази година бе подменен и
покривът на Блок 1. През 2018 г. е извършен и ремонт на операционна зала, който включва,
подмяна на осветителни тела, дограма, и поставяне на антибактериално покритие на подове,
стени и тавани.

Ремонтирани са десетки километри пътна мрежа в общината
През отчетния период е ремонтиран Път SFO2047 – Ботевград – в.з.Зелин с дължина
5 км.
Изкърпени са участъците от общинските пътища с изключение на път SFO3054 и
SFO3072.
Възстановени са настилки в селата:
Село Рашково:
o път за махала Стойково краище – 800 м
o път за махала Равна – 100 м
o път в махала Белчово – 350 м
o път за махала Плачковци – 300 м
o път за махала Остра Могила – 100 м
o

път за махала Пехчени връх – 1500 м

o път към местност Габровница, махала Червена могила – 2000 м и част от път
към речното водохващане към Язовишкия камък – 500 м
Село Радотина:
o път за махала Лаката – 150 м, ул. „Градината“ – 250 м и ул. „Дръстила“ – 230 м
o път към махала „Лъга“ – 500 м
Село Липница:
o път към махала Голямо усое – 100 м
o път към махала Ломето – 800 м
o два пътя в махала Ломето с обща дължина – 500 м
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o пътища към махалите Стейовци и Преславица
Село Елов Дол:
o пътят към махала Славковци
o пътища към махалите Лисовци и Пейовци
o пътищата към махалите Вълкановци, Кьоркьоловци, Пановци и Стаменовци
Село Краево:
o участък от път за махала Харта
Село Трудовец:
o ул. „Ангел Цоцов“, част от ул. „Бистрица“ и част от ул. „Манастирица“ /с обща
квадратура до 3500 м2/. Изкърпени са улици с площ от 1000 м2.

Село Врачеш
- предстои ОП „БКС“ да извърши ремонт на улици в селото с обща квадратура
до 3800м2 и да се изкърпят улици с площ до 700м2.
Вилна зона „Зелин“:
o Асфалтирани са улици с обща квадратура 14 350 м2 и са изкърпени 480 м2.

1000 метра нов водопровод е изграден в Ботевград
В град Ботевград е подменен е участък от главния водопроводен пръстен с дължина
1000 м, диаметър ф300, както и 25 броя сградни отклонения.
В село Врачеш е изграден нов довеждащ водопровод от речно водохващане на река
Осеница до пречиствателната станция Осеница с дължина 3340 м и диаметър ф200.
Подменен е водопровод с дължина 130 м на улица „Ален мак“.
В село Рашково е извършена подмяна на довеждащ водопровод с дължина 1800 м и
диаметър ф90.
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В село Литаково е изградена канализация на ул. „Гранчарска“ и ул. „Петко Икоски“
с дължина 162 м.
Във вилна зона „Зелин“ е изграден нов водопровод с дължина 330 м и диаметър
ф100 и са направени дренажни канализации за отвеждане на дъждовни води.
В село Трудовец е подменен водопровод с дължина 260 м и диаметър ф90 на улица
„Васил Цоцов“ .

Над 2000 м. речни корита са почистени в селата от общината
Общата площ на почистените речни корита на територията на община Ботеврад възлиза
на 2100 метра. Почистените корита са както следва:
Село Врачеш: река Чешковица – 700 м и Осеница-300 м
Село Трудовец: река Черниш – 300 м, река Касица - 300м. и Бистрица-500 м.

Извършен е ремонт на основни сгради
Сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ е
изцяло обновена. Извършен е ремонт на покрив, подмяна на дограма, външна
топлоизолация и направа на отоплителна инсталация.
В сградата на общинска администрация е направена топлоизолация на външни
стени, топлоизолация на покрив и под, подмяна на дограма, подмяна на отоплителна и
вентилационна инсталация и водогреен котел, подмяна на осветителни тела и въвеждане на
енергоспестяващо осветление.
На 12 бр. многофамилни жилищни сгради по ОП „Региони в растеж 2014- 2020“
е направена топлоизолация на външни стени, топлоизолация на покрив, подмяна на дограма.
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Изграждане на ново улично осветление
Започна подмяна на уличното осветление в Ботевград, съгласно изработен проект,
като поетапно е изградено улично осветление от ул. „Иван Шишман“ до комплекс
„Панорама“, както и в задблоковото пространство на ул. „Акад. Стоян Романски“.
Изградено е ново осветление в парк „Ракитин“ - село Трудовец със стълбове,
изработени от ОП „БКС“. Изградено е улично осветление в махалите Белчово и Равна – село
Рашково. В селата се донадгражда уличното осветление, като са подадени три заявления за
откриване на партиди.

167 разрешения за строеж са издадени от отдел „Териториално и селищно
устройство“ в Община Ботевград
Отдел „Териториално и селищно устройство“ в Община Ботевград е издал 167 бр.
разрешения за строеж за периода 20.11.2017 – 20.10.2018 г. Изготвени са 44 бр. докладни
записки за Общински съвет, 59 бр. заповеди за одобряване на ПУП, 48 бр. становища за
допускане на ПУП, 42 мотивирани предписания за допускане до ПУП. И още:
o Изготвени са 1 бр. становища и писма за съдебни делби;
o Издадени са 98 бр. удостоверения за обстоятелства и факти;
o Издадени са 35 бр. удостоверения за търпимост;
o Издадени са 38 бр. удостоверения за въвеждане в експлоатация;
o Одобрени са 80 бр. проекти по част ПБЗ и ПУСО;
o Издадени са 27 бр. разрешения за поставяне;
o Издадени са 3 бр. схеми за поставяне;
o Изпратени са 382 бр. писма;
o Проведени са 5 бр. комисии по реда на чл.196 от ЗУТ /протоколи и заповеди/;
o Издадени са 5 бр. заповеди за премахване по реда на чл. 225а от ЗУТ;
o Издадени са 7 бр. актове за незаконно строителство;
o Изготвени са 26 бр. констативни протокола при направени проверки по сигнали;
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o Издадени са 96 бр. заверени технически паспорти на сгради;
o Извършени са 85 присъствия при даване на строителна линия за нов строеж;
o Извършени са ежедневни проверки по сигнали и жалби – самостоятелно и
съвместно със служители от Дирекция „Сигурност и обществен ред“;
o Издадени са 167 бр. разрешения за строеж;
o Издадени са 94 бр. визи за проектиране;
o Одобрени са 137 бр. инвестиционни проекти;
o Заверени декларации на граждани по чл.14 от ЗМДТ изготвени за МДТ при
Община Ботевград – над 800 бр.;
o Ежедневно обслужване на граждани по въпроси, свързани с ТСУ;
o Изработено е туристическо лого на град Ботевград;
o Избрани са детски съоръжения и изпълнител за доставка и монтаж за
преустройство и реконструкция на детски площадки пред бл.10, кв.2а на ул.“Хан
Аспарух“ и кв.105 на ул.‘‘ Стара Планина‘‘;
o Проведени са 17 бр. заседания на ОЕСУТ
Общо 246 решения, от които:
- 100 бр. инвестиционни проекти, предвид извършване оценка за съответствие по
реда на чл.142, ал.6, т.1 от Закон за устройство на територията(ЗУТ);
- 146 бр. преписки, свързани с предложения за разрешаване и одобряване на
проекти за Подробни устройствени планове и техните изменения;
o Издадени са 236 бр. комбинирани скици;
o Издадени са 85 бр. копия от регулационен и/или застроителен план;
o Приети са 885 бр. заявления в ИРМ /Изнесеното работно място/ към СГКК –
Софийска област в и са предадени съответните искания;
През отчетния период за общински обекти са одобрени 30 бр. инвестиционни
проекти, за които са издадени 30 бр. разрешения за строеж и 6 бр. заповеди по чл.154
от ЗУТ за допълване на издадени разрешения за строеж, както следва:
o Изпълнение на енергоспестяващи мерки на многофамилни жилищни сгради в
гр.Ботевград - 18 бр.;
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През 2018г. община Ботевград се присъедини към Средата за
електронен обмен на съобщения
В изпълнение на решение на Министерски съвет административните органи бяха
задължени да приведат системите си за електронен обмен на документи в съответствие с
единен технически протокол, утвърден от Държавната агенция „Електронно управление“,
изпълнението на което гарантира незабавното стартиране на процеса по облекчаване на
административната тежест и ще повлияе положително процесите на предоставяне на
административни услуги на гражданите и бизнеса.
Чрез СЕОС обменът на електронни документи се извършва чрез директна
комуникация между системите за електронен документооборот на участващите
администрации. Обменът се извършва чрез криптирана връзка. Системите за електронен
документооборот могат да поддържат и приемане на документи от граждани и организации
по електронен път.
Чрез СЕОС се цели осъществяване на ефективен електронен обмен на документи
между участници, регистрирани в административния регистър, предоставяне на
административни услуги на гражданите и на бизнеса в условията на равнопоставеност на
всички участници.

През 2018г. община Ботевград се присъедини към средата за
междурегистров обмен Regix
С решение на Министерският съвет се предприеха мерки за намаляване на
административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за
представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител.
За издаването на удостоверенията от списъка на услугите, администрациите
използват справки от регистри, като съдържащите се в тях данни се извличат от
администрациите автоматизирано по електронен път. Възможността за предоставяне на тези
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услуги е реализирана чрез средата за междурегистров обмен (Regix), която предоставя
възможност за реализиране на интерфейс за автоматизирано подаване и обслужване на
стандартизирани заявки за административни услуги по електронен път. С разработените
компоненти, необходими за свързване на информационните системи на администрациите е
осигурена възможността за потребителите на информация автоматично да извличат данни
от основни регистри, сред които са Национална база данни „Население“, регистър
БУЛСТАТ, Имотен регистър, Търговски регистър, Регистър на средните училища и
детските градини, Регистър на производствата по несъстоятелност, Регистър на
задължените лица, Регистър на наказателните постановления, Национален туристически
регистър, Регистър на уведомленията за трудовите договори, Централен регистър на
особените залози, Регистър на лица, извършващи дейности като търговец и/или като брокер
на отпадъци и други.
Създадената възможност за реализиране на вътрешни електронни административни
услуги е предпоставка за постигане на една от основните цели на електронното управление
- комплексно административно обслужване на гражданите и бизнеса.
Със заповед на председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ на
община Ботевград е осигурен реален достъп до данни от 20 /двадесет/ регистъра,
позволяващи извършване на 37 /тридесет и седем/ справки от тях.

Общински служители участваха в обучение по проект на НСОРБ
През 2018г. служители от община Ботевград взеха участие в обучение по проект
на НСОРБ „Подобряване на капацитета на общинските служители за предоставяне
на качествени публични услуги“. Служители по служебно и трудово правоотношение
преминаха курс на обучение по 10 обучителни модули, пряко свързани с основните
общински дейности: в модулите по Устройство на територията; Общинска собственост;
Обществен ред и сигурност; Образование; Социални дейности; Местни данъци и такси;
Общински бюджети; Управление на водите; Управление на отпадъците взеха участие и
бяха обучени 63 /шестдесет и трима/ служители на Общинска администрация Ботевград.
Обученията са изцяло практически насочени и фокусирани върху добри практики и
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новости. Те дават възможност за продължаващо самообучение и развитие. Чрез включване
на служителите в тях се цели да се доразвият и надградят знанията и уменията на
общинските експерти в съответствие с динамично променящата се нормативна среда и найдобрите постижения в общинската практика. Обученията са насочени към всички
служители, ангажирани с прилагането на политики на местно ниво и предоставяне на услуги
на гражданите и бизнеса в общинските администрации.

Община Ботевград въведе строги мерки във връзка с Регламента за
защита на личните данни
В изпълнение на изискванията на Регламент ( ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016г., относно защита на физическите лица във
връзка с обработването на личните данни и относно свободното движение на такива
данни /GDPR/ в Община Ботевград бяха разработени и утвърдени Вътрешни правила
/Политики за защита на личните данни, с които се определиха принципите на защита на
личните данни, целите за които се събират лични данни, правата на физическите лица, чиито
данни се обработват от общинска администрация и сигурността на личните данни при
обработка.
Създаден е Регистър на дейностите по обработка на данни, достъп до който имат
всички служители, ангажирани с дейности по обработка на личните данни.
Набелязани са Технически и организационни мерки за защита на личните данни, с
които са разписани: ролите и отговорностите по сигурността на обработваните лични
данни; мерките по отношение сигурността на човешките ресурси; политиката за контрол на
достъпа; криптографските механизми за контрол; физическата сигурност и сигурност на
заобикалящата

среда;

процедурите

за

работа

и

отговорности;

сигурността

на

комуникациите; управлението на инциденти;
Изготвена е Оценка на съответствието /GAP анализ/, в който са описани процесите,
данните и активите по обработка на лични данни в общинска администрация; регистрите,
поддържани в общината и съдържащи лични данни; основните принципи за защита на
личните данни; оценка на съответствието с основните принципи и препоръчителни
мерки/контроли за съответствие.
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Утвърдени са всички вътрешно-нормативни документи, относно защита на
физическите лица във връзка с обработването на личните данни.

2125 сигнала са приети на горещия телефон и обработени от Дирекция
„Сигурност и обществен ред“
Създаденият горещ телефон за сигнали от граждани на община Ботевград 080020007, продължава да приема сигнали. За периода от 01.11.2017 до момента са
получени 2125 сигнала нарушение на обществения ред. По-голямата част от тях включват
сигнали за неправилно паркиране, безстопанствени животни (коне, кучета, прасета) и
нощем шум.
Получените сигнали се въвеждат в изградената електронна платформа, като всеки от
тях се насочва по компетентност.

Близо 180 камери за видеонаблюдение функционират в община
Ботевград
Продължава изграждането на системата за видеонаблюдение, с която се наблюдават
възлови точки от територията на град Ботевград и селата от общината.
На

територията

на

общината

функционират близо 180 бр. камери, които са
разположени в селата Новачене, Литаково,
Врачеш, Скравена, Трудовец, Рашково, Радотина
и Краево. Извършван е денонощен мониторинг на
общинските системите за видеонаблюдение. В
сравнение със същия период на 2017 г. те са със
110 бр. повече.
Служителите на Дирекция „Сигурност и обществен ред“ ежедневно извършват
обходи на централната градска част и жилищните квартали, както и вечерни обходи на града
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и големите села Врачеш, Трудовец, Скравена, Новачене, Литаково, които са проследявани
чрез GPS.
Съставени са 70 акта за установяване на административни нарушения, от които на
заведения, за замърсяване на природата, за незаконно строителство, за незаконна търговия,
за нарушаване на спокойствието на гражданите, за безстопанствени коне, за ППС-та без
номера или престилки, за нощен шум, на заведения за неспазване на работно време.
Съставени са 1018 глоби с фиш, за паркиране на тротоар или в зелени площи, като
над 50% от тях са платени.
Изпратени са 42 писма на граждани за премахване на спряно от движение или
изоставено превозно средство, находящо се на общинска земя или в зелени площи. Предстои
премахване на тези, които не са се отзовали на предупрежденията.

Над 3000 лв. са събрани от наложени глоби за безстопанствени коне
Дирекция „Сигурност и обществен ред“ продължава работата по залавяне на
безстопанствени животни. За изминалия период от наложени глоби за безстопанствени
коне, прибрани в общинския капан са събрани над 3000 лв.
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Дирекцията продължава и съвместните акции с НПО „Четири лапи“, за кастриране и
чипиране на безстопанствени кучета. Извън съвместните акции, ежедневно се извършват
обходи на града, за нечипирани и некастрирани кучета, като тези кучета също биват
чипирани и кастрирани.
На територията на града и селата са регистрирани 145 бр. ППС с животинска тяга
(каруци). Чипирани са 42 коня за град Ботевград. Голяма част от актовете за установяване
на административно нарушение са съставени на собственици на ППС-та с животинска тяга,
без регистрационни номера.
За отчетния период, съвместно с Районно управление „Полиция“ – Ботевград, са
извършвани ежеседмични проверки на нощни заведения в гр. Ботевград, включително за
недопускане на малолетните и непълнолетните лица в тях без придружител и легитимна
декларация. Извършени са промени в Наредба 1, съгласно които едно пълнолетно лице,
може да бъде придружител едновременно на не повече от 5 деца.

46 бр. кучета са кастрирани, ваксинирани и обезпаразитени
Продължава работата по кастриране, ваксиниране и обезпаразитяване на
безстопанствени кучета по Общинска програма за овладяване на популацията на
безстопанствените кучета 2016– 2021. За 2018 г. са обработени 46 животни. Извършени са

проверки за напомняне на гражданите за задължението им да регистрират собствените си
кучета с чип при ветеринарен лекар, както и в общината. Съвместно с д-р Илин Черняшки е
обявена кампания за безплатно поставяне на чип за стопаните с кучета, при което
регистрацията на домашни кучета засилва темповете си. За срока на кампанията (средата на
м. септември – м. октомври) са регистрирани над 50 домашни кучета.
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Справка относно извършени одитни ангажименти
от Звено „Вътрешен одит“ в община Ботевград за периода
м. ноември 2017 г. - м. ноември 2018 г.

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование на одитния ангажимент

Вътрешен одит за съответствие на управлението на
„В и К – Бебреш“ ЕООД за периода от 01.07.2012 г.
до 30.06.2017 г.
Одитен ангажимент за консултиране относно защита
на физическите лица във връзка с обработването на
личните данни в Община Ботевград (от 01.01.217 г.
до 31.03.2018 г.)
Вътрешен одит за съответствие на управлението на
дейността по сметосъбиране и снегопочистване в
кметствата в Община Ботевград за периода от
01.01.2012 г. до 30.09.2017 г.
Одитен ангажимент за консултиране относно
актуализиране на СФУК на Община Ботевград - Не
се изготвя одитен доклад, дадени методически
насоки във връзка с разработване на Стратегия за
управление на риска в Община Ботевград
Проследяване изпълнението на дадени препоръки на
ОП „БКС“ във връзка с извършен одитен
ангажимент през 2017 г.
Вътрешен одит за съответствие на управленските
решения на директорите на общински училища гр.
Ботевград - ВРБ към Община Ботевград във връзка с
извършени разходи за издръжка

Основание за извършване

Дата на
представян
е на
одитния
доклад

Дадени
препорък
и
(бр.)

Годишен план за дейността
по вътрешен одит за 2017 г.

13.11.2017 г.

4

Годишен план за дейността
по вътрешен одит за 2018 г.

30.03.2018 г.

0

Годишен план за дейността
за 2017 г.

15.10.2018 г.

13

Годишен план за дейността
по вътрешен одит за 2018 г.

Извършен

-

Годишен план за дейността
по вътрешен одит за 2018 г.

Извършен

-

Заповед № ОА262/29.05.2018 г. на Кмета
на Община Ботевград

7.

Вътрешен одит за съответствие на управлението на
ОП „Обредни дейности“ – гр. Ботевград за периода
от 01.01.2015 г. до 31.12.2017 г.

Годишен план за дейността
по вътрешен одит за 2018 г.

8.

Вътрешен одит за съответствие на управлението на
„МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за периода от 01.01.2016
г. до 30.09.2018 г.

Годишен план за дейността
по вътрешен одит за 2018 г.

В процес на
изготвяне на
одитен
доклад
В процес на
изготвяне на
одитен
доклад
В процес на
извършване
на проверки
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Близо 620 000 лв. за социални дейности


101 900 лева са изплатени на 232 майки за техните новородени деца, 35 000 лева за
летен отдих на 170 ученици, 17 250 лева за Великденски помощи на 345 пенсионери;



2700 лева за безплатни профилактични прегледи на 270 жители на общината в
пенсионна възраст;



С 13 550 лева са подпомогнати 21 жители на общината с инцидентно възникнали
нужди /предимно за лечение/;



Шестима ветерани от войните са подпомогнати финансово със сумата от 6500 лева;



Изплатени са 2855 лева еднократно финансово подпомагане на 29 деца с изявени
дарби;



Община Ботевград осигурява безплатен транспорт на ученици и хора в пенсионна
възраст;



430 000 лева са осигурени от бюджета на общината за заплащане на таксите на 5-6
годишните деца в задължително предучилищно обучение в детските градини, както
и 50% от дължимата такса за детска градина и детска ясла на децата до-5 годишна
възраст;



С 10 000 лева е подпомогната дейността на пенсионерските клубове;



Със съдействието на община Ботевград, която осигури транспорт, на вилата на
Областна администрация София област в к.к. Боровец почиваха 12 ученици;

170 социално слаби жители получават безплатен топъл обяд
От 01.10.2016г. като бенефициент по
проект „Предоставяне на топъл обяд в община
Ботевград“ Община Ботевград предоставя

Отчет на кмета за третата година от мандат 2015 – 2019
услугата „обществена трапезария“ на 170 лица с ниски доходи и пенсии или самотно
живеещи лица.
Обществената трапезария се финансира по Оперативна програма за храни и/или
основно материално подпомагане 2014 - 2020 година, съфинансирана от Фонда за
европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, с управляващ орган на програмата
Агенцията за социално подпомагане. Целевата група на услугата са лица с доказана липса
на доходи и близки, които да се грижат за тях и самотно живеещи лица и семейства,
получаващи минимални пенсии – за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност;
наследствени пенсии; пенсии несвързани с трудова дейност.
Чрез услугата ежедневно се предоставя топъл обяд в Обществена трапезария и по
домовете на нуждаещите се лица на територията на община Ботевград.

84 потребители ползват социалната услуга „личен асистент“
Във връзка с изпълнение на Споразумение от 30.01.2018г. между Агенция за
социално подпомагане и Община Ботевград по реда на Постановление № 332 на
Министерския съвет от 22.12.2017 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република
България за 2018 г. (обн. ДВ, бр. 103, 28.12.2017 г.), както и утвърдена „Процедура за подбор
на Лични асистенти и домашни помощници” на 84 потребители се предоставя услугата
„личен асистент/домашен помощник“. Целевата група на услугата са хора с увреждания и
техните семейства, както и хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за
самообслужване. На потребителите са извършени социални оценки по правилата на
операция „Независим живот“, финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси“, с
изключение на децата с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен
на трайно намалена работоспособност, които се отглеждат от семействата по реда на чл.8 д,
ал.1 от Закона за семейни помощи за деца/ЗСПД/ за определяне на нуждата от ползването
на личен асистент/домашен помощник.
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Целта на услугата е подобряване качеството на живот, чрез предоставяне на дневна
подкрепа на хората с увреждания и на самотно живеещите, чието самообслужване е
невъзможно.
Чрез предоставянето на социалната услуга „личен асистент/домашен помощник“ се
осигурява и заетост на безработни лица за облекчаване положението на семейства, в които
има човек с трайни увреждания, нуждаещ се от постоянни грижи. По този начин се
осигурява постоянно полагане на грижи на хора с увреждания или тежко болни лица.

Благотворителен коледен базар
„Децата правят добрини - помогни и ти!“
През месец декември 2017 г. се проведе Благотворителен коледен базар в подкрепа
на деца с увреждания от гр. Ботевград. Коледния базар под мотото „Децата правят добрини
– помогни и ти“ бе организиран от община Ботевград, с участието на децата от детските
градини в общината, децата и младежите от ДЦДМУ - гр. Ботевград, децата от ЦСРИ - гр.
Ботевград, децата от неделно училище към храм „Успение на Пресвета Богородица“ - гр.
Ботевград и децата от училище „Европа“. Децата участваха в базара, изготвяйки тематични
сувенири, играчки и украси, които желаещите граждани имаха възможност да си закупят и
по този начин да допринесат за благотворителната кампания.
Събраните средства бяха дарени на две деца с увреждания от община Ботевград,
които се нуждаят от провеждане на скъпоструващи лечения, за подобряване на
здравословното им състояние.

Безплатни профилактични прегледи
Кампания „Кардиологична грижа за дълъг и пълноценен живот“
В началото на 2018г. Българският Кардиологичен Институт, Българска Национална
Телевизия и Националното сдружение на общините в Република България, с подкрепата на
община Ботевград организираха национална кампания „Кардиологична грижа за дълъг и
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пълноценен живот“ за безплатни консултации и прегледи на сърдечно-съдовата система на
жителите от община Ботевград. От безплатните кардиологични прегледи имаха възможност
да се възползват всички желаещи граждани от общината.
Целта на кампанията е превенция на сърдечносъдовите заболявания, удължаване
живота на пациентите със сърдечносъдови заболявания в страната ни, подобряване на
качеството ни на живот и достъпа до високоспециализирана лекарска грижа.
През безплатни кардиологични прегледи, по време на кампанията, преминаха 220
жители от община Ботевград, като за целите на кампанията, прегледите бяха извършени от
специалисти-кардилози от Български Кардиологичен Институт.

Безплатна кампания за измерване на костна плътност
През месец юли 2018г. се проведе кампания за
измерване на костна плътност на жени между 50 и 75годишна възраст, тъй като те се намират в повишен риск
от остеопороза. Кампанията се проведе по съвместна
инициатива на община Ботевград и фондация „Адра“ –
България.
Целта на кампанията е ранно диагностициране на хора с проблеми, както и изостряне
на вниманието на жените в рискова възраст.
За целите на кампанията, фондация „Адра“ – България осигури необходимата
апаратура, както и специалист, който извърши измерването на костната плътност. Община
Ботевград от своя страна предостави мястото и създаде организацията по провеждането на
прегледите.
По време на кампанията бяха прегледани повече от 300 записали се граждани от община
Ботевград.


Безплатни профилактични прегледи за пенсионери
През месец септември 2018г. за втора поредна година в Ботевград се проведе

кампания за безплатни профилактични прегледи в изпълнение на годишния бюджет на
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общината. Безплатните профилактични прегледи бяха насочени към жителите на община
Ботевград, навършили пенсионна възраст.
Целта на практиката е хората в рискова възраст да имат възможност безплатно да
бъдат прегледани от специалисти в различни области, по този начин при наличие на някакъв
вид заболяване, то да бъде констатирано в началото и да бъдат предприети навременни
мерки.
Всяко лице, навършило пенсионна възраст имаше право на избор от пакет
профилактичен медицински преглед при един от следните специалисти: гастроентеролог,
АГ специалист, уролог, невролог, специалист вътрешни болести, офталмолог, хирург.
Чрез кампанията се допринася за подобряване на социалния статус и здравната
култура на населението в община Ботевград.
Практиката се прилага в резултат на партньорството на община Ботевград с МБАЛ –
Ботевград.

Център за подкрепа за личностно развитие отвори врати
С решение на ОбС - Ботевград от 01.12.2017г. е разкрит общински център за
подкрепа за личностното развитие за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа като
неизменна част от правото на образование.
Приет

е

правилник

за

устройството

и

дейността

му.

Центърът осигурява подкрепа за
111 деца и ученици със специални
образователни потребности, като в
перспектива
дейността

ще
си,

като

разширява
предлага

занимания по интереси, както и
кариерно
консултиране.

ориентиране

и
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Засилен контрол на посещаемостта в училища и детски градини
Във връзка с Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и
задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и
училищна възраст в община Ботевград са сформирани три екипа за обхват - за град
Ботевград и за селата в община Ботевград, които обхождат по адреси децата и учениците,
които не са записани, които са застрашени от отпадане или са в риск.
В началото на учебната 2018/2019 година е проведена среща на екипите с
ръководителя- представител от РУО, за даване насоки за работа.
От общинска администрация са издадени 150 наказателни постановления по чл.347
от ЗПУО на родители, чиито деца не посещават редовно учебни занятия и предучилищни
групи.
В училищата с концентриран брой ученици от ромски етнос са назначени
образователни медиатори. В резултат от тяхната работа е повишен процента на посещаемост
на учениците в училище и подобрена връзката ученик - учител - родител, като в
образователната система са реинтегрирани 20 ученици.
Изготвена е Стратегия за развитие на образованието в община Ботевград за периода
2018-2023 г. и утвърдена Система за прием на ученици в първи клас на територията на град
Ботевград.
През академичната 2018/2019 г. във Висше учебно заведение са новозаписани двама
студенти от ромски етнос, с които общият брой студенти от етноса на територията на
община Ботевград е 27. Със съдействието на експертните служители в ресора трима от тях
са одобрени за стипендия към Ромски образователен фонд - Будапеща. Повишен интерес се
забелязва към стипендиатската програма на Центъра за образователна интеграция на деца и
ученици от етническите малцинства, като броят на подалите заявления е над 20.
По инициатива на Дирекция по труда - Ботевград бе проведена среща с директори на
училищата за възможността за обучение в самостоятелна форма на пълнолетни трайно
безработни лица без степен на образование или с начална степен на образование, която
липса е сред основните пречки за реализирането им на пазара на труда. Служители от
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Общинска администрация проведоха индивидуални срещи лицата и 57 от тях бяха насочени
и записани в самостоятелна форма на обучение.

890 000 лева за интеграционни политики
През месец май 2018 г. Община Ботевград кандидатства по процедура чрез директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение
Образование и заетост - за бъдещето на местната общност в Ботевград“ по процедура
BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ
ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ КОМПОНЕНТ по ОП РЧР и ОП НОИР на стойност 887 532.90 лева, който се очаква да
стартира от 01.01.2019г. По проекта ще бъдат назначени за период до 24 месеца 40 лица от
уязвими групи, разкрит общностен център, реализирани здравно-социални услуги и
образователни интеграционни мерки в детските градини и ОУ „Васил Левски“, гр.
Ботевград.
Осем човека са назначени на длъжност „Озеленител“ по Регионална програма за
заетостта; Осигурена е временна заетост на 88 лица в ОП „БКС“ по Програма за отработване
на общински наеми; Одобрен е проект на Община Ботевград по Проект „Обучение и
заетост“, по който предстои да бъдат наети 20 лица с увреждания на длъжност
„Чистач/хигиенист“ и „Помощник възпитател“ за срок от 24 месеца.
В квартален ромски клуб - Ботевград бе проведена информационна среща за младежи
до 29 г. по програма „Готови за работа“ към ДБТ.
С експертната подкрепа на фасалитатора по програма ROMACT е създадена
Общинска работна група за ромско включване, като нейни членове са представители
Местната активна група /МАГ/,

на неправителствени и граждански организации,

представители на Общинска администрация, представители на образователни, социални и
културни институции, на Районно управление на МВР.
Проведена е среща между кмета на община Ботевград и мениджъра на програма
РОМАКТ към Съвета на Европа Ана Оприсан относно постигнатите резултати по
програмата на територията на община Ботевград и представяне на добри практики и бъдещи
планове и предложения на МАГ - Ботевград.
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През декември 2017г. бе получено дарение от Международна организация по
миграция, което заедно със събраните дрехи и обувки от дарения на граждани по инициатива
на МАГ- Ботевград беше разпределено за деца и ученици от над 100 социално слаби
семейства на територията на общината.
Програма РОМАКТ осигури финансиране на обучение за изграждане на капацитет
на местно ниво за социално включване на тема „Най- доброто образование за всяко дете“, в
което участваха 25 представители на Дирекция социално подпомагане - Ботевград,
директори и учители, образователни и здравни медиатори, представители общинска
администрация - Ботевград и МАГ - Ботевград.
Проведена е работна среща с представители на ЧЕЗ относно възможностите за
законно присъединяване към електропреносната мрежа и откриване на нови партиди за
абонати и наематели в бл.15 и общинските къщи зад него в ж.к „Саранск“, както и ромските
квартали в селата. Направен е обстоен анализ и статистика на трите ромски квартала в с.
Врачеш с пълна информация заброй живущи, жилищен фонд, трудова заетост,
образователен ценз.
През месец април 2018г. към ОА-Ботевград са назначени нови двама здравни
медиатори за селата Врачеш и Литаково, и Скравена и Новачене.

Oтличниците от Випуск 2018 получиха наради от кмета
За трета поредна година кметът на
общината Иван Гавалюгов награди отлично
завършилите средното си образование ученици..
Във Випуск 2018 те бяха 23-ма, всички
възпитаници на ППМГ „Акад проф. д-р Асен
Златаров“. Зрелостниците получиха почетна
грамота, придружена с книга – „Българите!
Забравени постижения“.
Награждаването се извършва по инициатива нa секретаря на Община Ботевград Стефка Граматикова.
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Великденски събор 2018 събра най-обичаните български изпълнители на
една сцена
За трета поредна година Община Ботевград организиран най-мащабното събитие в
града – Великденски събор. През двата дни, в които се проведе празничното събитие, за
доброто настроение на посетителите се погрижиха едни от най-обичаните български
изпълнители – поп певицата Михаела Маринова, Деси Добрева, Гъмзата Брас Шоу, Ева и
Deep Zone Project.
Освен музикалната програма, съборът бе
изпълнен с разнообразни атракциони, игри и
дискотека за най-малките, детска работилничка
„Весел

Великден“,

концерт

на

група

„ThunderSoul”и изпълнения на Общински духов
оркестър, Литаковска духова музика и местни
самодейни състави.

Над 70 деца се включиха в инициативата „Весело лято в града“
Община Ботевград организира десетки забавни и образователни инициативи, в които
децата да се включат по време на лятната си ваканция.
Малчуганите обогатиха знанията си, свързани с местните исторически, културни и
природни забележителности. Проявите от програмата на „Весело лято в града“ включваха и
спортни дейности, тематични игри и танци на открито.
Заниманията се провеждаха в продължение на две седмици под напътствията на
специалисти и педагози в съответните области – култура, спорт и туризъм.
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Традиционният събор „Боженишки Урвич“ бе организиран от
Община Ботевгад за поредна година
Традиционни фолклорни ритми за поредна година озвучиха местността „Урвишка
поляна“ над село Боженица. Празникът събра стотици местни жители и гости, които се
забавляваха с изпълненията на местните самодейни колективи от певци и танцьори от
Новачене, Трудовец, Литаково, Врачеш и Скравена и Литаковска духова музика.

Самодейни състави при НЧ „Светлина 1900“, село Литаково, самодейни състави при
НЧ „19 февруари“, село Скравена, самодейни състави при НЧ „Правда“, село Новачене,
самодейни състави при НЧ „Никола Ракитин 1890“, село Трудовец, самодейни състави при
НЧ „Събуждане 1985“, село Врачеш.
По покана на Община Ботевград специални гости на събитието бяха народните
изпълнителки Мария и Магдалена Филатови.

Под мотото „Почисти и запази“ Община Ботевград се включи в
кампанията „Да изчистим България заедно“
Над 15 тона отпадъци бяха събрани на територията на община Ботевград по повод
инициативата „Да изчистим България заедно“, в която ботевградчани се включват всяка
година. Тази есен кампанията се проведе под мотото „Почисти и запази“.
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Служителите на Общинска администрация, начело с кмета Иван Гавалюгов,
почистиха местността „Рудешки дол“ и пътя, водещ към нея.
Гражданите на селата и служителите на останалите кметства в общината също
активно се включиха в облагородяването на районите, в които живеят, като пространствата
за почистване бяха предварително определени.

Рекорден брой участници в юбилейното издание на „Дефиле на духовите
оркестри и мажоретни състави – Ботевград 2018“
Над 500 участници се включиха в юбилейното 35-то издание на „Дефиле на духовите
оркестри и мажоретни състави – Ботевград 2018“. Община Ботевград бе домакин на 17
духови оркестри и мажоретни състави от градовете Ботевград, Стара Загора, Видин,
Монтана, Враца, Троян, Елин Пелин, Габрово и Велико Търново.

Дефилето премина през града в три поредни дни – 28-ми, 29-ти и 30-ти септември и
изнесе атрактивна концертна програма, която се радваше на голям посетителски интерес.
Община Ботевград осигури сумата от 10 000 лева за провеждане на събитието.
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Кулинарно-музикалният „Табиет фест“ събра звезди от Балканите в
Ботевград
Със съдействието на Община Ботевград, за втора поредна година в Градския парк се
проведе балканският фестивал за вкусове и ритми „Табиет фест“. В четирите тематични
вечери на събитието се включиха Общински духов оркестър, местните самодейни състави
към Народно читалище „Христо Ботев 1884“ и именитите балкански изпълнители – Бобан
Здравкович и Дарко Филипович. За доброто настроение на посетителите се погрижиха
талантливият Агатангелов, Иван Динев – Устата, народната певица Анна-Мария, добилият
популярност след участието си в музикално риалити - Росен Янчев, Ани Сарандева и Цвети
от „Expose”.

„Фестивал на бъчвата“ се проведе за втора поредна година в с. Врачеш
Възродената през 2017-та година традиция за провеждане на „Фестивал на бъчвата“
в, бе спазена и тази есен. В „меката“ на бъчварския занаят – с. Врачеш хиляди жители и
гости с интерес проследиха демонстрациите на местните занаятчии, които показаха
цялостния процес по изработката на една бъчва – от оформянето на суровия дървен
материал до сглобяването на крайния продукт.
В празника участие взеха
световноизвестният цигулар Хари
Ешкенази, Елена Сотирова от хор
„Космически

гласове“,

Райко

Кирилов и стотици самодейци от
съседни села и общини. Тази
година Фестивалът се състоя в два
поредни дни – 13-ти и 14-ти октомври, като по традиция датите бяха съчетани и с ежегодния
събор на с. Врачеш. Община Ботевград подпомогна събитието със сумата от 5000 лева.
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Стабилен ръст на приходите отчита ОППД „Боженишки Урвич“
Приходите от дейността на ОППД „Боженишки Урвич“ за първите десет месеца на
2018 г. са на стойност 47 732 лв. и бележат ръст с близо 9 000 лева спрямо същия период на
2017 г. и с 15 000 лв.повече спрямо 2016 г.
„Боженишки Урвич“ се утвърждава като предприятие, което привлича все повече
граждани, предпочитащи да почиват сред природата и историческата му даденост.
Освен за отдих, базата се използва и за провеждане на семинари, делови срещи, фирмени
тържества, юбилейни празници, спортни състезания. За трета поредна година, в местността,
се проведе и пленер по живопис, в който се включиха над 20 художници от страната и
чужбина.

Над 21 000 броя цветен посадъчен материал е засаден от ОП „БКС“
Дейността на ОП „БКС“ е свързана с цялостното
проектиране, изграждане и поддържане на зелените
пространства, в това число малки алеи, междублокови
пространства и паркове. Основна цел на предприятието
е създаването на ландшафт със силна идентичност и
характерен,

отличителен

облик.

Озеленяването

е

неразделна част от съвременната архитектура и често е
водещ фактор в естетическата характеристика на даден
проект.
Общинското предприятие предоставя решения за привлекателен дизайн, защита на
растенията, безопасност и комфорт на пешеходците.
Със смяната на сезоните има известна промяна в общия изглед на града. В отчетния
период е засаден над 21 000 броя цветен посадъчен материал: през пролетта разцъфтяват
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лалета, зюмбюли ,нарциси и други луковични цветя. През лятото – бегония, тагетес, колеус,
бакопа, газания, циния. Есенни цветя – теменужки и парички. Многогодишни цветя - винка,
императа, хризантеми и др. Всички те придават на града жизненост и цвят.
На мястото на бившите водни площи, разположени на пл. „Освобождение“ е внесена
сезонна и многогодишна растителност. Над 3300 бр. бегония, теменужки, дървеснохрастова растителност.
В зелените площи в зона „ОББ-Исторически музей“, съгласно приложена схема по
видове и цветове, са засадени 4250 бр. посадъчен материал /турта, колеус, целозия/.
В 13-те броя съдове, разположени по парапетите на мостовете на улиците „Свобода“ и
„Славейков“ е аранжирана цветна и листнодекоративна растителност /газания - 90 бр.,
колеус - 90 бр., петуния - 110 бр., мушкато - 263 бр., винка - 26 бр., императа - 18 бр./.
В съдовете за монтаж около стълбове на осветителни тела са засадени: петуния - 100
бр., вербена - 75 бр., бакопа- 50 бр., винка 20 бр.
В зелените площи в зона „Часовникова кула“ и зелена площ при паркинг на
Административна сграда на Община Ботевград е внесен следният посадъчен материал:
бегония 2720 бр., ерика - 20 бр., хебе - 50 бр., лоницера – 80 бр., евонимус - 215 бр.
В обект „Градина“ при главен вход на „МБАЛ Ботевград“ са засадени: арегатум - 110 бр.,
вербена - 25 бр., турт- 90 бр.
В обект „Градина“ на площад „Форум“ са създадени цветни фигури от следните
растителни видове: турта - 780 бр., декоративна трева 15 бр., летен гербер 130 бр.Поставени
са над 70 бр. паркова и градска мебел на места с висока обществена посещаемост, създаващи
възможност за отдих.
Политиката към съществуващите озеленени площи се изразява в: запазване на тяхната
структура, опазването й в контекста на едно логично градоустройствено развитие. Цели се
постигане на естествена среда за функциониране на основните жизнени зони – труд,
обитаване и отдих, в съответствие с което се провеждат:
o косене на тревни площи
o декоративно и санитарно оформяне на корони на дървета
o оформяне

на

храстова

свободностоящи храсти/

растителност

/живи

плетове,

топиарни

форми

и
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o премахване

на

нежелана

дървесно-храстова

растителност

–

издънкова

и

самонастанила се
o плевене и окопаване на декоративна растителност /групи и солитери/
o поливане на декоративна растителност /в зелените площи и в кашпи/
o подхранване и торене на вегетативни елементи
o внасяне на химични препарати за борба с вредители
o химическо третиране на нежелана тревна растителност с глифозат /по пешеходни
пространства и основните трасета на уличната мрежа, заложени в предварително
изготвени графици/
o зазимяване/отзимяване на растителност

Приблизително 60 тона на ден е обемът на извозваните отпадъци в
община Ботевград
През периода 2017- 2018 г. сметосъбирането в община Ботевград се разрасна
значително, като се увеличи броят на съдовете и територията на обхват на сметосъбиране.
Освен всички индустриални зони, отдел „Сметосъбиране и сметоизвоване“ на ОП „БКС“
почиства и всички села и махали в общината. През 2018 г., общият брой съдове за гр.
Ботевград и вилна зона Зелин, които са тип ,,Ракла“ и ,,Бобър“ с вместимост 1,1 куб., нарасна
от 800 бр. на 955 бр. Същевременно продължава подмяната и допълването на необходимите
места с нови съдове.
Отделът обслужва и 2740 бр. кофи тип ,,Мева“ с вместимост 110 л., които се подменят
с нови 240-литрови кофи. До момента от закупените от Община Ботевград 1000 бр. нови
кофи са раздадени 470 бр.
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Отделът разшири и дейността си и в селата и махалите на общината, като в селата
обслужва 314 бр. 1,1 куб. съдове тип ,,Ракла“ и ,,Бобър“, и 4242 кофи. Голяма част от тях
до момента са подменени и са раздадени нови 370 бр.- 240-литрови кофи.
Тази дейност се извършва по утвърден график от 8 специализирани камиона, които
са общинска собственост. Обемът на извозените отпадъци на ден е приблизително 55 до 60
т.
Започна и извършването на услугата за извозване на строителни материали за
граждани и фирми със специализиран камион и 4 куб. контейнери тип ,,Лодка“, при
предварително подадена заявка в предприятието.

2 378 тона асфалт и 1731 тона пътна настилка са положени в
община Ботевград
Всички дейности по изграждане, ремонт и поддържка на общински сграден фонд и
техническа инфраструктура се осъществяват с грижа на добър стопанин.
Изпълнени са над 50 общински обекта, възложени от Община Ботевград. Работено е и
върху основни транспортни артерии. Положен е асфалт в размер на 2 378 тона, положена
пътна основа – 1731 тона. Претенцията е да се постигне добра комуникация както между
населените места в общината, така и в по-висока степен между отделните зони в границите
на града.

Статистика на изпълнени обекти:

I. гр. Ботевград
Пореден
№

Обект

Дейности
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1

Исторически музей , гр.
Ботевград

• Ремонт на покрив
•Почистване на улуци

2

Площадка за игри „Зелинград”

• Доизграждане на алеи

3

Гробищен парк

• Изработка на капаци
• Изработка и монтаж на
информационни табели
•Направа на ограда

4

Поликлиника, гр.Ботевград

5

ДЦДМУ - Ботевград

• Ремонт на ел.инсталация

6

Улично осветление

• Ремонт на осветителни тела
• Монтаж на нови осветителни тела
• Изработка и монтаж на нови
осветителни стълбове

7

Пейки и детски съоръжения за
игра

• Възстановяване прозорци
• Ремонт на канализация

• Ремонтни дейности
•Изработка и монтаж на ограда за
детска площадка
• Ремонт на врати

8

ДГ „Славейче”

• Ремонт на звънчева инсталация
• Ремонт на навеси

9

Указателни табели

• Монтаж и ремонт

10

Филиал на ДГ „Иглика“ (бивша
ДЯ „Детелина”)

• Монтаж на рафтове

11

Пътни дейности

• Изкърпване на дупки
• Цялостно асалтиране
•Пътни основи

12

ДГ "Синчец"

• Ремонт на покрив

13

„Ритуален дом”

14

Почивна станция „Боженишки
урвич”

• Ремонт на ел.инсталация

15

НЧ „Хр. Ботев 1884“ гр.Ботевград

• Ремонт на тоалетни

• Ремонт на покрив
• Ремонт на ел.инсталация
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• Ремонт на стъпала
16

ОУ „В. Левски” – Ботевград

• Ремонт покрив
• Почистване на улуци

17

Община Ботевград

• Ремонтни дейности
•Изработка и монтаж на стелажи
• Изграждане на отводнителни
решетки

18

Площадно пространство

19

Спортна зала „Георги Христов”

• Демонтаж съществуваща настила

20

Кошове за отпадъци

• Монтаж на нови кошчета

21

Музей „Н.Й.Вапцаров” Ботевград

• Ремонт на покрив

22

ОП „БКС”

•Ремонт на сграден фонд
•Изграждане на навес за ремонт на
камиони

23

ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” –
Ботевград

• Ремонт на ограда

24

Междублоково пространство ул.
„Славейков” №1

• Демонтаж на ограда

25

ЦНСТ „Д-р Петко Иванов”

• Изграждане на стая

26

Анти-паркинг съоръжения

• Изработка и монтаж

• Възстановяване на стъпала и
плочници

• Ремонт на покрив
27

Ромски клуб, гр.Ботевград

• Подмяна на стъкла и монтаж на
предпазни решетки
• Пребоядисване
• Ремонт на покрив

28

Автогара, гр.Ботевград

•Подмяна на улуци
• Подмяна на воронки
• Ремонт на портиерна

29

Беседка, „Петте кюшета”

• Ремонт на покрив
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30

Ул.„Подпоручик Волков“, ул.
„Зелинград“, кв. „В.Левски“, нов
път гробищен парк, ул.
„Здравец“, ул. „Родолюбец“, ул.
„Задружна“, ул. „Среден път“,
ул. „Павитта“, ул. „Роден край“ ,
ул. „Червена киселица“, ул.
„Стублата“, ул. „Божур“, ул.
„Вуно Марков“, ул. „Бреза“, ул.
„Мария Милтенова“, ул. „Явор“
и ул. „Изгрев”

• Направа на пътни основи

31

ул. „Хр.Ботев“, ул. „Преслав“,
ул. „Патриарх Евтимий“, ул.
„Иван Вазов“, ул. „Плиска“,
ул.„Зелинград“ и др.

• Частично изкърпване

32

Улици в кв. „В.Левски“ и част от
паркинг, ул. „Здравец“, ул.
„Родолюбец“, ул. „Павитта“, ул.
„Заружна“, ул. „Роден край“, ул.
„Червена киселица“, ул.
„Стублата“, ул. „Божур“ , ул.
„Вуно Марков“, ул. „Бреза“, ул.
„Мария Милтенова“ , ул. „Явор“
и ул. „Изгрев”

• Цялостно асфалтиране

II. с. Скравена
Пореден
№

Обект

Дейности

1

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”

• Преработка и монтаж на
баскетболни кошове

2

Автобусна спирка

• Ремонт

Улично осветление

• Ремонт
• Доизграждане на улично
осветление

3

III. с. Новачене
Пореден
№

Обект

Дейности

1

Автобусна спирка

• Ремонт
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2

Улично осветление

• Ремонт
• Доизграждане на улично
осветление

3

ОУ „Васил Левски“

• Ремонт на ограда

4

Църква „Успение Богородично“

• Ремонт на ел.инсталация

IV. с. Врачеш
Пореден
№

Обект

Дейности

1

Пенсионерски клуб

• Ремонт тоалетна

V. с. Трудовец
Пореден
№

Обект

Дейности

1

Спортна площадка

• Изграждане на игрище за мини
футбол

2

Улици в махала Манастирица ул.
„Васил Цоцов“, ул. „Бистрица”

•Направа на пътни основи

3

Улици: „Сан Стефано“ и
„Черковна”

•Частично изкърпване

VI. с. Литаково
Пореден
№

Обект

Дейности

1

Автобусна спирка

• Ремонт

2

Улично осветление

• Ремонт
•Доизграждане на улично
осветление

3

НЧ „Светлина 1900“

• Изкърпване на обрушен таван

VII. с. Рашково
Пореден
№

Обект

Дейности

1

Автобусна спирка

• Ремонт
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2

• Ремонт
•Доизграждане на улично
осветление

Улично осветление

VIII. с. Радотина
Пореден
№

Обект

1

Автобусна спирка

Дейности
• Ремонт
• Ремонт

2

Улично осветление

• Доизграждане на улично
осветление

IX. с. Гурково
Пореден
№

Обект

Дейности

1

Площадна зона

•Монтаж на информационни табели
•Ремонт на спирка
•Ремонт на пейки

2

Бивш ДДЛРГ

• Ремонт на покрив

3

Кошове за отпадъци

•Монтаж на нови кошчета

X. с. Краево
Пореден
№

Обект

Дейности
•Ремонт на коридор

1

Кметство Краево

•Ремонт на плочник
•Претърсване на покрив
•Преправяне на окачен таван

Автобусна спирка

• Ремонт

3

Улично осветление

• Ремонт
•Доизграждане на улично
осветление

4

Парапети на мостове

• Ремонт

2
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Снегопочистване на 215 км пътна мрежа
През зимния сезон ОП „БКС“ активно работи по снегопочистването в града и селата
от общината. Дейностите обхващат пътната мрежа на територията на:
o гр. Ботевград с дължина на маршрута 45 км
o с. Рашково с дължина на маршрута 16 км
o с. Краево с дължина на маршрута 15 км
o с. Боженица с дължина на маршрута 10,5 км
o с. Радотина с дължина на маршрута 9 км
o с. Литаково с дължина на маршрута 24 км
o с. Гурково с дължина на маршрута 8,5 км
o с. Трудовец с дължина на маршрута 36 км
o с. Скравена с дължина на маршрута 32 км
o с. Новачене с дължина на маршрута 18 км
В работния процес се регистрират множество съпътстващи проблеми и трудности от
логистичен, технически и финансов характер, за чието преодоляване се търсят
своевременни решения. Основната цел в работата на ОП „БКС“ е предлагане на качествени
по вид, обем и срок дейности, свързани със съзидателното облагородяване на обществените
пространства и техническата инфраструктура.

146 000 лв. е печалбата на общинско дружество „Балкангаз 2000“ АД
за първите 10 месеца на 2018г.
За периода месец януари – месец октомври 2018 г. Общинското газоразпределително
дружество е продало 5 117 хнм3 природен газ. От тях 2 265 хнм3 (44%) към битови
потребители, 1 937 хнм3 (38%) към промишлени потребители и 915 хнм3 (18%) към ОАТ.
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Приходите на дружеството от продажба на природен газ са в размер на 2 882 000 лв.
От тях 1 321 000 лв. (46%) битови, 1 036 000 лв. (36%) промишлени и 525 000 лв. (18%)
ОАТ потребители.
За първите 10 месеца на 2018 г., дружеството отчита счетоводната печалба в размер
на 146 000 лв.
За изграждането на газоразпределителни и потребителски съоръжения са извършени
разходи за придобиване в размер на 102 хил. лв.
От началото на годината към дружеството са се присъединили 214 броя нови
абонати и е изградена 3 030 метра газоразпределителна мрежа.

95 сватби са се състояли в община Ботевград
През отчетния период от Общинско предприятие „Обредни дейности“ са извършени
95 сватбени ритуала, изработени са 95 подаръци за сватба и 120 абитуриентски ленти.
Предприятието организира и ритуала „сребърна“ сватба, в който 25 години съвместно
съжителство отбелязаха 26 двойки.

Обслужени са 444 погребения, извършени са 152 траурни ритуала, приети са 1386
поръчки за некролози и подавки и 101 надписи на кръстове. Направени са годишни
траурни възпоменания във всички кметства на общината.
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Приходите от продажба на стоки и услуги при организиране на траурните и
радостните обреди от 01.11.2017 г до 01.10.2018 г са в размер на 95 614 лева.
Общинското предприятие е осъществявало дейността си с 12 щатни бройки –
управител, счетоводител, ръководещ обреди и ритуали - 3 бр., шофьор - 1бр., гробари - 2
бр., общи работници в гробищния парк - 3 бр., чистач - 1 бр.

„ВиК Бебреш“ ЕООД извърши дейности по подмяната на трасе с обща
дължина 3340 м.
Съгласно гласуваните средства за финансиране на дейността на „ВиК Бебреш“ ЕООД
през 2018 г. с решение №24/30.01.2018 г., общинското предприятие е подновило редица
водопроводни съоръжения. Извършени са следните дейности:


Подмяна на част от уличен водопровод на ул. „Мургаш“, гр. Ботевград с дължина
100м., размер ф90;



Подмяна на част от уличен водопровод на ул. „Стефан Стамболов“, гр. Ботевград
с дължина 96м. и размер ф90;



Подмяна на уличен водопровод на ул. „Ален мак“, с. Врачеш с дължина 120м. и
размер ф90;



Изграждане на допълнителна връзка от ниска до висока зона в.з. Зелин, гр.
Ботевград с дължина 365м. и размер ф90;



Доставка на 200м. тръби с размер ф500 за възстановяване на колектор в село
Врачеш



Изграждане на водопроводно отклонение стадион село Трудовец;



Прекъсване на старо отклонение и изграждане на ново водопроводно отклонение
на детска ясла „Здравец“, гр. Ботевград;



Изграждане на дъждоприемен отток

пред бл. 31, жк. „Васил Левски“, гр.

Ботевград;


Подмяна на част от довеждащ водопровод до ПСПВ „Осеница“ в село Врачеш с
дължина 1540м. и размер ф200.
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Общо подмененото трасе с това от миналата година е с дължина 3340 м.
Към момента продължава работата по Подмяна на част от довеждащ водопровод от
каптаж Язовишки камък до ловджийска хижа – село Рашково- 1200м. ф75, както и по
изграждането на шахта и монтаж на кранове с ел. задвижка, в село Трудовец.
Съгласно сключен договор с Община Ботевград е извършен текущ ремонт на
дъждовна канализация по ул. „Леската“ във в.з.Зелин, гр.Ботевград.

Всички спортни клубове получиха финансиране от Общинския бюджет
Община Ботевград продължава своята политика в областта на детско-юношеския
спорт. През 2018 г. са осигурени средства за всички спортни клубове, които развиват над
12 вида спорт. Всички те получиха финансиране от общинския бюджет.
Със средства от общинския бюджет е извършен ремонт на съблекалните на
градския стадион „Христо Ботев“, като той вече отговаря на стандартите на лицензионната
комисия.
Осигурен е стадион за новосформирания отбор Ракитин /Трудовец/, на който да
играе домакинските си срещи.
Изградена е баскетболна площадка в село Скравена. Положена е модерна
настилка, подменени са конструкциите, таблата и ринговете.
С финансовата подкрепа на Община Ботевград мъжкият баскетболен отбор се
завърна в Европейските клубни турнири-ФИБА КЪП и завърши на второ място в
Държавното първенство, а местните спортни клубове бяха домакини на различни спортни
мероприятия - баскетбол, таекуон –до, бокс, акробатика, тенис на корт, футбол.
Ботевград бе домакин на Световните квалификации по баскетбол за мъже. За пръв
път в града се проведе международен турнир по бокс за девойки.

Отчет на кмета за третата година от мандат 2015 – 2019

През периода на третата година от управлението
на

мандат

2015

-

2019

работихме

упорито

и

последователно за постигането на основните цели,
заложени в Управленската програма.
Кметът на община Ботевград спечели отличието
в категория „Инвестиции и работни места“ – средна
община - на престижния конкурс „Кмет на годината“
2018. Гражданите на община Ботевград оцениха за втора
поредна година с „Отличен“ усилията на кмета и
общинската администрация да превърнат общината в
нормално място за живот.

ИВАН ГАВАЛЮГОВ
Кмет на община Ботевград

