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ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД ЗА ВТОРАТА 

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  

01.11.2016г. – 01.11.2017г. 

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,  

 

През периода на втората година от 

управлението на мандат 2015 - 2019 

работихме упорито и последователно за 

постигането на основните цели, които си 

бяхме определили в Управленската програма. 

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. 

  Продължаваме работата си по коректен и отворен към гражданите модел на 

управление, в резултат на който да се създават все по-благоприятни условия за развитие 

на местната икономика и повишаване стандарта на живот на всички жители на общината. 
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В процес на изпълнение са проекти за 21 547 918,38 лева 

1. От проектите, които реализира общината европейското финансиране е на 

стойност 10 860 961,01 лева.  

През 2017 г. по ОП „Региони в растеж“ 2014 

– 2020 г. се изпълняват девет проекта на обща 

стойност 9 689 531,39 лв.  

 Осем от проектите са по  Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност 

в опорни центрове в периферните райони“. По тях се предвижда въвеждането на 

мерки за енергийна ефективност в 5 публични сградни и 18 многофамилни 

жилищни сгради. 

 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. 

Тече изпълнението и на проект „Инвестираме в спорта за кариерно развитие на 

млади хора – двигател на интелигентен растеж и сближаване на общините Ботевград 

/България/ и Лесковац /Сърбия/” по програма Интеррег-ИПП за трансгранично 

сътрудничество България-Сърбия на обща стойност 598 951,64 Евро. По проекта са 

изработени Програма за обучение, уеб базирана платформа за управление и отчитане 

изпълнението на програмата за обучение.  В момента текат строително-ремонтни 

дейности в спортна зала „Георги Христов“ („Балкан”) и се предвижда закупуване на 

оборудване за спортна зала „Арена Ботевград”. 

 

2. Стойността на националното финансиране по проекти е 10 686 957,37 лева  

http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVh_rP-7rXAhXEyKQKHRdUADAQjRwIBw&url=http://www.bgregio.eu/novini/1485/mrrb--oprr.aspx&psig=AOvVaw3HxykyongDn5hrMn9EHOPy&ust=1510642399905579
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 Въвеждане на  мерки за енергийна ефективност в 12 многофамилни жилищни 

сгради по Националната програма за енергийна ефективност на обща стойност 

10 350 243, 67 лв. 

 „Ремонт на общи части и тоалетни в Сградата за доболнична помощ, гр. 

Ботевград“ по проект „Красива България“, мярка М02 „Подобряване на 

социалната инфраструктура“ на обща стойност  299 787,00 лв.  

 Изграждане на градина за игри „Зелинград“ към ПУДООС по Национална 

кампания „За чиста околна среда-2017 г. на обща стойност  9 954.00 лв.  

 „Закупуване и монтаж на кухненско оборудване за дейност „Домашен социален 

патронаж“ към фонд „Социална закрила“ на обща стойност 33 835,62 лв.  

 

Проекти за 1 438 997, 38 лв. с ДДС са одобрени за финансиране и на 

етап на предварителен контрол 
 

Към Националния доверителен Еко фонд за реконструкция и/или ремонт на 

сгради от образователната инфраструктура на територията на община Ботевград, 

включително мерки за енергийна ефективност одобрени за финансиране и на етап 

предварителен контрол са:  

 ДЯ „Здравец“, гр. Ботевград 

 ДГ „Здравец“, с. Литаково  

 ДГ „Здравец“, с. Трудовец  

 ДГ „Детелина“, с. Скравена  

 ДГ „Детелина“, с. Врачеш 

 ДГ „Зора“, с. Новачене  

 

Проектите в етап на договориране са на стойност 8 000 000,00 лева 

 

По „Програма за развитие на селските райони“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” са в процес на договориране 2 проекта, които очакват финансиране:  

 „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в 

агломерации с под 2000 е.ж. на територията на община Ботевград (включени са 

селата Литаково, Новачене, Скравена) –  6 000 000 лв.  

 „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища на 

територията на община Ботевград“ – 2 000 000 лв. 
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Изготвени  са инвестиционни проекти за: 

 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общински сгради за 

обществено обслужване: Кметство с. Врачеш, Кметство с. Скравена, Кметство 

с. Литаково, Кметство с. Елов дол, Битов комбинат с. Новачене. 

 Реконструкция на уличното осветление в населените места на община 

Ботевград. 

Към момента проектите в етап  на оценка са четири.  

 

 

Отдел „Правно – нормативно обслужване“ проведе процедури за 

избор на изпълнители  по няколко обществени поръчки  

Във връзка с реализацията на Национална програма за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради, община Ботевград е сключила 12 договора с външни 

изпълнители, избрани по реда на Закона за обществените поръчки, след проведена 

обществена поръчка с предмет: „Инжиниринг – проектиране, авторски надзор и 

изпълнение на строително – монтажни работи във връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 

на територията на гр. Ботевград” в дванадесет обособени позиции. 

 Към настоящия момент за 12-те жилищни сгради са изготвени и одобрени 

инвестиционни проекти. 

Община Ботевград е сключила и договори по реда на Закона за обществени 

поръчки с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от Закона 

за устройство на територията  - извършване на оцeнка на съответствието на 

инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и упражняване на 

инвеститорски контрол при изпълнение на строително – монтажни работи на 

дванадесет одобрени многофамилни жилищни сгради на територията на гр. 

Ботевград, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради, приета с ПМС № 18 от 02.02.2015 г.“, 

с две обособени позиции. 

В изпълнение на административни договори за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по процедура BG16RFOP001-2.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ”, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в 

опорни центрове в периферните райони” на Оперативна програма „Региони в растеж” 
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2014 – 2020 община Ботевград е провела процедури и е избрала изпълнители за следните 

обществени поръчки с предмет: 

1. „Изпълнение на  инженеринг за въвеждане на мерки за енергийна ефективност 

в сгради от държавната и общинска инфраструктура в гр. Ботевград по ОПРР 2014 - 

2020“ с пет обособени позиции. 

2. Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) 

за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради - 

бл. „Христо Ботев“ и бл. „Здравец“ в гр. Ботевград с две обособени позиции. 

3. „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) 

за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в 

гр. Ботевград – етап 2“ с пет обособени позиции. 

4. „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. 

5. „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) 

за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в 

гр. Ботевград – етап 4“ с пет обособени позиции. 

6. За гореописаните обекти има избран изпълнител и сключени договори за 

извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на 

строителен надзор и въвеждане на обектите в експлоатация. Същият е избран чрез 

обществена поръчка, проведена по ред на ЗОП, с предмет: „Предоставяне на 

консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията - 

извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване 

на строителен надзор и въвеждане на обектите в експлоатация, по проекти на Община 

Ботевград по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020” осем обособени позиции. 

7. „Изпълнение на мерки за информация и публичност по проекти на Община 

Ботевград по ОП „Региони в растеж” 2014 - 2020” с две обособени позиции. 

 

По гореописаната обществена поръчка има сключени договори с избраните 

изпълнители. В процес на избор на изпълнител е обществената поръчка за изпълнение 

на независим финансов одит по гореописания проект. 

Община Ботевград е сключила и договор по проведена обществена поръчка с 

предмет: „Изпълнение на мерки за публичност и визуализация в рамките на бюджетна 
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линия "Мерки за максимизиране на административния капацитет на Община 

Ботевград в сферата на енергийната ефективност" финансиран по ОП „Региони в 

растеж” 2014 – 2020. 

С оглед 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, община Ботевград е 

провела обществена поръчка и е сключила договор за извършване на „Реконструкция и 

благоустрояване на Градски парк в град Ботевград, Етап 1- Представителна – 

площадна зона в северната част на парка“. Територията, предмет на реконструкция и 

благоустрояване, обхваща съществуващите паркови пространства в западната част на 

град Ботевград с площ от 65 000 кв. м. Инвестиционният проект е разработен и одобрен 

за изпълнение и въвеждане в експлоатация на четири етапа. Проведената обществена 

поръчка обхваща изпълнение на Етап 1- Представителна – площадна зона в северната 

част на парка. За изпълнение на този Етап 1 се предвижда изграждане на подземна и 

надземна инфраструктура, ландшафтно оформление и парково обзавеждане съобразно 

предвиденото в инвестиционния проект. За изпълнение на горепосочения обект чрез 

обществена поръчка е избран и изпълнител, който да упражнява строителен надзор при 

изпълнение на извършваните строително-монтажни работи. 

Съгласно подписано Споразумение №РД 09-28/14.03.2017г. между община 

Ботевград и Министерството на труда и социалната политика (МТСП) по Проект 

„Красива България“, е проведена обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на 

строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: „Ремонт на общи 

части и тоалетни в сградата за доболнична помощ, гр. Ботевград“. Сключеният 

договор е в процес на изпълнение. С осъществяването на проекта се цели подобряване 

на условията на ползване на общите части на сградата за Доболнична помощ. Проектът 

включва: Ремонт на общи части (коридори, стълбищни клетки, централно фоайе и 

чакални) на четирите етажа на сградата за доболнична помощ; -Ремонт на тоалетни 

помещения разположени на четирите етажа между оси 11-14 и 22-25, включващо нови 

фаянсови облицовки, настилки, водопроводна инсталация, санитария, бояджийски 

работи и окачени тавани; -Изграждане на самостоятелна отоплителна инсталация 

обслужваща само общите части и тоалетните помещения на сградата.  За изпълнение на 

горепосочения обект чрез обществена поръчка е избран и изпълнител, който да 
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упражнява строителен надзор при изпълнение на извършваните строително-монтажни 

работи. 

В резултат на проведена обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за 

извършване на строително-монтажни работи (СМР) на: „Реконструкция на 

водопроводната мрежа на гр. Ботевград – 1 етап“ е сключен договор с избрания 

изпълнител, който включва: изпълнение строително-монтажни работи по реконструкция 

на 1-ви етап на водоснабдителна система на гр. Ботевград в следния обхват: Главен клон 

k- I с обща дължина 1804.4 метра; Главен клон k-II с обща дължина 2355 метра; 

Включително 6 второстепенни, тръбни участъка: k-I- 1Р по ул. „Цар Самуил“ от о.т. 116 

до о.т. 1114. с дължина 241 метра; k-II- 1Р по ул. „Цар Самуил“ от о.т. 116 до о.т. 117. с 

дължина 168 метра; k-II- 2Р ул. „Княз Ал. Батенберг“ от о.т.116 до о.т.212 ул. „Плиска“ 

с дължина 305 м; k-2 по ул. „Дондуков“ от о.т.396 до о.т 240 на ул. „Тодор Каблешков“ 

с дължина 179 м; k- I- 4-Р по бул. „България“ от о.т. 330 до о.т. 255 с дължина 552 метра; 

Kлон k-IV-1-Р по бул. „Цар Освободител“ от о.т. 128 до последната о.т. 349. Kлон k-IV-

1P e с обща дължина 1442 метра; Главен кл. k-IV по ул. „Aл. Стамболийски“ о.т.1128 до 

о.т.132 и „Цар Самуил“ до о.т 118 Главен клон k-IV e с обща дължина 533.33 метра. За 

започване на изпълнение по сключения договор се очаква  финансиране от МРРБ. 

Община Ботевград е сключила договори за извършване на строително-монтажни 

работи/строително-ремонтни работи с избраните изпълнители и по следните обществени 

поръчки с предмет: 

1. „Ремонт на сгради собственост на община Ботевград“ 

2. „Реконструкция на водопроводна система в с. Врачеш – Главен клон I н.з. от 

т. Т889 до т. Т885, Клон 70 от т. Т892 до т. Т893, Клон 57 от т. Т1314 до т. Т862, Клон 

58 от т. Т890 до т. Т1050 с обща дължина 722 м.“ 

3. „Извършване на строително-ремонтни работи на общинска инфраструктура 

(улична и пътна мрежа и съоръжения към нея) на територията на гр. Ботевград“ 

За обезпечаване на населението със съдове за събиране на битови отпадъци 

община Ботевград е сключила договори по обществена поръчка с предмет: „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:  

За обезпечаване нуждите на ОП „БКС“ община Ботевград е провела следните 
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обществени поръчки: „Доставка на четири броя специализирани сметосъбиращи 

автомобили – употребявани, за нуждите на Община Ботевград“; „Доставка на 

товарен автомобил за нуждите на Община Ботевград“; „Доставка на специален 

автомобил - самосвал за снегопочистване за нуждите на Община Ботевград“; 

„Доставка на асфалтополагач за нуждите на Община Ботевград“; „Доставка на нов 

колесен трактор за нуждите на Община Ботевград“. 

За оптимизиране на разходите за електроенергия община Ботевград е провела 

следните обществени поръчки: „Доставка на енергоефективни светодиодни улични 

осветителни тела за нуждите на община Ботевград“ и „Доставка на нетна 

електрическа енергия на свободен пазар за нуждите на община Ботевград за обекти 

присъединени на ниско напрежение“.  

В изпълнение на социалната програма на Община Ботевград са сключени 

договори по следните обществени поръчки:   

 „Приготвяне и доставяне на храна” „Доставка и монтаж на кухненско 

оборудване за дейност Домашен социален патронаж“ по проект на община 

Ботевград за „Закупуване и монтаж на кухненско оборудване за дейност 

Домашен социален патронаж“ и 

 „Доставка и монтаж на ново оборудване и обзавеждане на Дневен център за 

деца и възрастни хора с увреждания в гр. Ботевград“ 

С оглед изпълнението на гореописания проект по ОП „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020г. община Ботевград е провела и обществена поръчка с предмет: 

„Изпълнение на мерки за информация и публичност по проект на Община Ботевград по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.  

За осигуряване на зимно поддържане на територията на община Ботевград са 

проведени обществени поръчки: „Снегопочистване и опесъчаване на общинската 

пътна мрежа на територията на община Ботевград за зимния период 2017-2018г.” и 

„Доставка на сол за зимна обработка на пътища за нуждите на ОП „БКС”. 

 

Работата продължава с провеждането на текущи обществени поръчки 

С оглед резултатите от проведен Конкурс за обемно-устройствено архитектурно 

решение за оформяне на публични пространства и идеен проект за хотел и тренировъчна 
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зала към Многофункционална спортна зала „Арена Ботевград” гр. Ботевград, община 

Ботевград провежда обществена поръчка 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 строително-монтажните работи“. 

Работата на комисия продължава. Предстои избирането на изпълнител.  

Община Ботевград е в процес на избор на изпълнител и на процедура с предмет: 

„Изработване на Общ устройствен план на Община Ботевград, област Софийска“. 

 

 

319 424 лева повече приходи в Дирекция „Местни данъци и такси” 

Към 30.09.2017 г. Дирекция „Местни данъци и такси” отчита постъпления по 

видове данъци и такси, както следва: 

 Данък недвижими имоти – 637 564,07лв.;  

 Данък върху превозните средства – 743 391,68лв.; 

 Патентен данък – 60 015,28лв.;  

 Данък при придобиване на имущество –335 652,73лв.;  

 Туристически данък –1 452,16лв.;  

 Такса битови отпадъци –1 803 695,07лв.;  

В сравнение със същия отчетен период на предходната 2016 година постъпилите 

приходи в Дирекция „Местни данъци и такси” са с 319 424 лева в повече, а в сравнение 

с 2015 година с 800 791 лева в повече. 

Продължава кампанията за установяване на задължения за данък върху 

превозните средства за недекларираните преди 01.01.2015 година автомобили. На 

собствениците, неподали декларации съгласно чл.54 от ЗМДТ, се  съставят актове и се 

предприемат действия за принудително събиране.  

От 01.09.2017г в Община Ботевград е назначен още един публичен изпълнител, в 

чиито правомощия е да извършва запор на банкови сметки, възнаграждения от 

работодател, пенсии и други. 
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Общо 90 броя докладни записки са изготвени и внесени в ОбС – 

Ботевград от отдел ИДиОС 

През отчетния период от отдел ИД и ОС са изготвени и внесени в ОбС – Ботевград 

общо 90 броя докладни записки, от които: 

 14 бр. за допълване и актуализиране на  Програма  за управление и разпореждане 

с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2017 г.; 

 48 по отношение придобиване, управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост; 

 28 за предоставяне на земеделски имоти по реда на § 27 от ПЗР на ЗСПЗЗ; 

 През периода са съставени още 702 броя актове за общинска собственост, от 

които: 251 бр. публична общинска собственост и 451 бр. частна общинска собственост, 

при общ брой съставени актове за общинска собственост в община Ботевград до 

настоящия момент 3452, от които 628 бр. публична и 2824 бр. частна общинска 

собственост.  

През 2017г. интензивно бяха актувани земеделски имоти, предоставени на 

общината по чл. 19 от Закон за собствеността и ползването на земеделски земи. 

През периода с решения на ОбС са предоставени на наследници на бивши 

собственици 46 имота - земеделски земи от общинския поземлен фонд по реда на §27 от 

преходни и заключителни разпоредби на Закон за собствеността и ползването на 

земеделски земи. Със Заповеди на Кмета на общината 15 имота са отписани от актовите 

книги на общинските имоти. 

 

Два придобити имота от държавата и три от частни лица за 

община Ботевград 

От страна на Общинската администрация са предприети действия за безвъзмездно 

придобиване по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост общо на 8 недвижими 

имоти – държавна собственост,  чрез които да бъдат задоволени общински потребности.  

 През периода по този ред община Ботевград е придобила безвъзмездно от 

държавата два имота: 

o УПИ І – за училище и общежитие в кв. 31 по плана на с. Радотина, с площ от 

4230 кв. м., заедно със застроените в него сгради; 
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o Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 05815.302.479.3.1 с площ от 

537.40 кв. м. /обект 119А в сградата на ОУ „Васил Левски”; 

 През 2017 г. община Ботевград е придобила три имота от частни лица: 

o Апартамент №19, вх. А, етаж VІІ в жилищен блок №15, ж.к. „Саранск“, гр. 

Ботевград; 

o Поземлен имот №000626, в местността „Пияк”, землището на  с. Трудовец – 

за спортен терен, ІV-та категория,  с площ от 5914 кв. м.; 

o Поземлен имот №563156, в м. „Празарника”, землището на с. Трудовец, VІ-та 

категория, с площ от 842 кв. м., заедно с наличния в него сондажен кладенец; 

 

Общината има подписани двадесет и два договора за наем, с които 

отдава общински помещения  

По отношение на управлението на общинската собственост през 2017г.  

Общинската администрация е изготвила и са подписани без провеждане на търг или 

конкурс 3 броя договори за наем с лица регистрирани по Закона за лечебните заведения 

за помещения-лекарски кабинети в четириетажна масивна сграда /бивша поликлиника/, 

находяща се в УПИ 1, кв.202 по плана на гр. Ботевград, съгласно Решение № 

95/28.04.2016г. на ОбС – Ботевград. 

             Със Заповед на Кмета на общината са настанени и са подписани 3 броя договора 

за наем на помещения с парламентарно представени партии и коалиции. 

Обявени са 19 броя публични търгове и са подписани 16 броя договори за наем: 

 на помещения -2 броя 

 на терени за разполагане на преместваеми търговски обекти-8 броя 

 на земеделски земи- 6 броя за 10 бр. имоти 

 за 3 бр. имоти не е имало кандидати за участие в търговете 

Сключени са още 3 броя договора за извършване на търговска дейност на открито. 

Изготвени са 15 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 бе изготвен списък на пасища, мери и ливади от Общинския 

поземлен фонд за индивидуално ползване за стопанската 2017-2018 г. от  649 броя имоти 

с обща площ 12 956 дка. Извършено е разпределение на пасища, мери и ливади от 
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Общинския поземлен фонд по чл. 37и, ал. 6 и ал.7 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделски земи. Постъпили са в общинската администрация заявления 

от 23 – ма  собственици на животновъдни обекти, на които са разпределени 380 броя 

имоти с обща площ 8 536 дка. Издадени са заповеди и са сключени 17 броя договори за 

наем за срок от 5 стопански години със собственици на пасищни селскостопански 

животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за 235 броя 

имоти с обща площ 5 757 дка. 

За останалите след разпределението пасища, мери и ливади от ОПФ са  

проведени търгове по чл. 37и, ал.13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ и са подписани  2 броя договори 

за наем на 14 броя имоти за срок от една стопанска година. 

 

283 359,47 лева приходи от наеми за периода 

 01.01.2017г. до 31.10 2017г. 
 

 

Видове наеми 

 

Приходи в лева 

Помещения 96 559,62 

Земя – терени 45 534,32 

Земеделска земя 48 691,45 

Земя-търговия на открито 42 371,27 

Обезщ. за ползвнане-гаражни клетки 9 044,93 

Обезщ. за ползване-земя 18 020,53 

Обезщетение за ползване-помещения 1 593,02 

Общо-Ботевград: 261 815,14 

Кметство-Литаково 2178.58 

Кметство-Врачеш 3 042,58 

Кметство-Новачене 16 323,17 

Общо-Общината 283 359,47 

        

             През 2017 г. в Общинската администрация по реда на чл. 35, ал. 1 от Закон за 

общинската собственост чрез публични търгове са реализирани 11 бр. разпоредителни  

сделки на обща стойност 148 041.00 лв., без ДДС. Извършена е една разпоредителна 

сделка по реда на чл. чл. 38, ал. 2 от ЗОС -  учредяване вещно право на строеж за 

пристрояване на стойност 4 350.00 лв. По реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската 

собственост са реализирани 4 разпоредителни сделки – ликвидиране на съсобственост, 

чрез продажба на общинската част в урегулирани поземлени имоти на обща стойност 2 

364.83 лв., без ДДС. През годината е реализирана една разпоредителна сделка по реда на 
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чл. 47 от Закон за общинската собственост – продажба на общинско жилище на стойност 

24 800.00 лв. 

През 2017 г. са изготвени и са подписани  2 бр. договора за безвъзмездно право  

на ползване на имоти  – частна общинска  собственост от Министерство на  

здравеопазването за нуждите на Център за спешна медицинска помощ и от „МБАЛ – 

Ботевград”.  

           Извършени обстоятелствени проверки и са изготвени удостоверения по искания 

на граждани дали за  имотите, които владеят има съставени актове за общинска или 

държавна собственост, във връзка със снабдяване с нотариални актове – 79 бр.  

Издадени удостоверения за липса на задължения към община Ботевград на  

физически и юридически лица  - 154 броя  

 

203 нуждаещи се семейства са живеят в общински жилища 

           Община Ботевград разполага с 199 броя жилища, съгласно Решение 

№17/26.01.2017г., разпределени както следва: 

 

№ по 

ред 
Общински жилищен фонд Брой  

1. За отдаване под наем 18 

2. За продажба 179 

3. Резервни жилища 2 стаи 

4. Ведомствени жилища 1 

 

             В тях са настанени 203 семейства на нуждаещи се от жилища граждани. Община 

Ботевград към момента не разполага със свободни общински жилища. Към 01.11.2017г. 

са картотекирани 16 семейства. Издадени са 6 бр. настанителни заповеди и са подновени 

26 бр. договори с наематели. 

        

Получени приходи от наем на общински  жилищни имоти към 

01.11.2017г 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ 

 

Бр. 

 

Приходи 

в лева 

1. Общински жилища  199 98 656.93 
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Задълженията за наеми намаляват в сравнение с предходната година. Те са в 

размер на 248016,23 лв. с натрупване от предходни  години, с 37 783 лева по – малко от 

2016 година. 

На наемателите, които закъсняват с плащане на наема са изпратени 83 броя писма 

за издължаване на наема. След провеждане на индивидуални разговори, като основна 

причина за не плащане на наема те изтъкват, че са безработни и нямат никакви доходи. 

 

Общината осигурява работа в ОП „БКС“ на длъжниците  

На всички, които са пожелали им е осигурена ежемесечно работа в общинско 

предприятие „БКС“, като с част от заплатата си плащат текущия наем и покриват и част 

от старите си задължения. През 2017 г. 75 души продължават да работят на граждански 

договори към предприятието. Те отработват 14 дни и по този начин покриват задължения 

към Общината.  

 

Направление „Икономически дейности” 
           Съгласно чл. 52 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 Закона за общинската 

собственост. 

           През 2017 година общинските  търговските дружества с 100% общинско участие 

са: „ВиК Бебреш” ЕООД, „МБАЛ – Ботевград” ЕООД, „Родина 75 И” ЕООД /в 

ликвидация/, „БКС” ЕООД /в ликвидация/ и с 98.99%„-„Балкангаз -2000”АД . 

           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 чрез създадените общински предприятия: 

 ОП „Обредни дейности”;  

 ОП „Благоустройство и комунално стопанство”; 

 ОП „Боженишки урвич”; 

 ОП „Регионално депо за неопастни отпадъци”; 

 ОП „Балкан”; 
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С цел оптимизиране на разходите бе закрито ОП „Автогари  и 

транспортно обслужване“ 

През 2017 г. с цел оптимизиране на разходите с решение на Общински съвет – 

Ботевград бе закрито ОП „Автогари и транспортно обслужване”, като дейността се 

извършва от служители на Общинската администрация. 

 

19 634,73 лева постъпили от търговци и производители за извършване 

на търговска дейност  

През 2017г. по отношение на търговската дейност на територията на община   

Ботевград са регистрирани 43 търговски обекта, издадени са 195 разрешения за 

извършване на търговска дейност на открито, като са събрани такси в размер на 16 264 

лв. за ползване на пазари, тържища тротоари, площади, панаири и терени с друго 

предназначение. Открити са 7 процедури по категоризация на заведения за хранене и 

развлечение и места за настаняване, като 5 от тях са приключили и са събрани такси в 

размер на 1225 лв.  През годината са събрани 19 634,73 лв. такси от търговци и 

производители за извършване на търговска дейност на общинския пазар. 

   Издадени са 46 разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници и   

са събрани такси в размер на  5 087 лв. Издадени са 8 пропуски за влизане в ЦГЧ - 

събрани такси 880 лв. По искания на физически и юридически лица са издадени 154бр. 

удостоверения за липса на задължения към община Ботевград.  

 

Община Ботевград започна активна работа за развитието на туризма 
 

             През 2017 г. бе определен нов състав на  Консултативен съвет по въпросите на 

туризма и бе приет нов Правилник за организацията и дейността на Консултативния 

съвет по въпросите на туризма. Със Заповед на кмета е актуализиран състава на 

Общинска експертна комисия по категоризация на туристическите обекти. 

           През годината по Програмата за проучване на туристическия потенциал в Община 

Ботевград са приведени срещи с представители на съседни общини с участието на 

външни експерти на тема „Сътрудничество в областта на туризма” . По програмата са 

проведени няколко срещи с различни фокус-групи. 
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Ботевград – първият „уикиград“ в България 

Ботевград приема предизвикателството да се превърне в 

първия „уикиград” в България. Иновативният проект се 

разработва от Общинската администрация и „Уикипедия 

България” и цели да бъде създадена свободно достъпна онлайн 

енциклопедия, в която жители и гости на града могат да 

намерят информация за всички значими културни и природни 

обекти, исторически места и бележити личности свързани с 

Ботевград и селата около него.  

През октомври Община 

Ботевград организира и проведе първия 

по рода си за България „Приключенски 

многобой – Ботевград 2017” в 

местността „Боженишки Урвич”, който 

бе много добре приет от участниците и 

обществеността с тенденцията да се 

превърне в традиционен. 

 

Девет регистъра са актуализирани и се поддържат от отдел 

ИДиОС 

 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; 

 

http://botevgrad.com/uploads/cache/news/7/71337/inset-larger_1050x730_22426047158217766851019536095752o.jpg
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Ремонт, реконструкция и изграждане на десетки обекти в общината 

 За Ботевград:  

o Проектиране и изграждане на улица до магазин Кауфранд от О.Т. 985  до 

О.Т. 964  - 200 м.; 

o Основен ремонт на ул. „Хаджи Димитър“ от О.Т. 964  до О.Т. 121 - 200 м.; 

o Реконструкция и благоустрояване на градски парк в гр. Ботевград - Етап 1; 

o Надграждане на Общинска система за видеонаблюдение; 

o Реконструкция трибуни на спортна зала „Георги  Христов“; 

o Основен ремонт на покрив на ОУ „В. Левски“ - 450 кв. м.; 

o Ремонт на операционна зала в МБАЛ Ботевград; 

o Изграждане на паркинг в ПИ с идентификатор 05815.303.120 по КК на гр. 

Ботевград; 

o Основен ремонт на покрив на МБАЛ Бл.2; 

o Ремонт на общи части и тоалетни в сградата на доболнична помощ; 

o Ремонт на физкултурен салон в ОУ „Св. СВ. Кирил и Методий“; 

o Ремонт ограда на ОУ „Н. Й. Вапцаров“; 

o Ремонт на санитарни помещения и класни стаи в ОУ „Васил Левски“; 

o Ремонт на ограда на ДГ „Славейче“; 

o Основен ремонт на покрив на административна сграда в гробищен парк; 

o Текущ ремонт на покрив на ОП „Обредни дейности“; 

o Текущ ремонт на покриви на детски заведени; 

o Текущ ремонт на трошенокаменни настилки в.з. „Зелин“ - частично по  

улици № 19, 22,21,16,  гр. Ботевград; 

o Текущ ремонт („кръпки“) асфалтово покритие; 

o Текущ ремонт на светофарни уредби (звуков сигнал); 

o Текущ ремонт ул. „Люлин“ в участъка от ул. „Балканска“ до ул. „Стара 

планина“ от О.Т. 258 до О.Т. 263; 

o Текущ ремонт на баскетболна площадка в тренировъчна зала; 

o Текущ ремонт в ДЦДМУ; 
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 За село Врачеш:  

o Реконструкция на  водопроводна система - Главен клон I н.з. с обща 

дължина 722 м.; 

o Реконструкция на водохващане „Осеница“ и подмяна на довеждащ 

водопровод до ПСПВ Врачеш - 3000 м.; 

o Изграждане на нова отоплителна инсталация в ДГ „Детелина“; 

o Текущ ремонт на („кръпки“) асфалтово покритие; 

o Текущ ремонт на покрив на читалище; 

o Текущ ремонт на покрив на кметство;  

o Текущ ремонт на подпорни стени на р. Осеница и р. Чешковица; 

o Текущ ремонт на трошенокаменна настилка по улична мрежа; 

o Ремонт на "Боновския  мост";   

o Ремонтни  дейности  в  църква  „Св. Димитър“; 

 За село Трудовец: 

o Реконструкция на сграда - кухненски блок в ДГ „Здравец“; 

o Изграждане на канализация по ул. „Христо Ботев“ О.Т. 369 до О.Т. 368  и  

О.Т. 135 до О.Т. 142  (60 +200 м.); 

o Изграждане на канализация по ул. „Бистрица“ (240 м.); 

o Текущ ремонт на сграда за Здравна служба; 

o Текущ ремонт („кръпки“) асфалтово покритие; 

o Текущ ремонт покрив на читалище „Никола Ракитин 1890“; 

 За село Литаково: 

o Текущ ремонт на („кръпки“) асфалтово покритие; 

o Текущ ремонт на паметника в центъра и околното пространство; 

o Текущ ремонт на покрив на читалище „Светлина 1900“; 

o Текущ ремонт на спирка; 

 



Отчет на кмета за втората година от мандат 2015 – 2019 

 
 

o Текущ ремонт на таван на котелно помещение ОУ „Васил Левски“; 

o Ремонт на ограда и бетонова площадка в ДГ „Здравец“; 

 За село Новачене: 

o Канализация по  ул. „Ивайло“ О.Т. 107 до О.Т. 109 - 140 м.; 

o Канализация по част от ул. „Васил Левски“ О.Т. 54 до О.Т. 56 - 95 м.; 

o Текущ ремонт на („кръпки“) асфалтово покритие; 

o Текущ ремонт на тротоари от разклона за Боженица към гр. Ботевград; 

o Текущ ремонт на покрив на ОУ „Васил Левски“ - отводняване, частично 

констр. и покритие; 

o Текущ ремонт на стълбище на  НЧ „Правда 1905“; 

o Текущ ремонт на църква „Успение Богородично”; 

 За село Скравена: 

o Реконструкция на Паметник – костница; 

o Канализация  по  ул. „Ангел Кънчев“ О.Т. 4 до О.Т. 34  - 200 м.; 

o Текущ ремонт на покрив НЧ „19-ти февруари 1906“ 

o Текущ ремонт на („кръпки“) асфалтово покритие; 

o Текущ ремонт на Баскетболно игрище в ОУ - акрилна система Reformsport 

Cushion system; 

o Почистване на корито на р. Бебреш; 

 За село Гурково: 

o Подмяна на водопровод по главна улица от О.Т. 46 до О.Т. 18 - 340м.; 

o Текущ ремонт на („кръпки“) асфалтово покритие; 

o Текущ ремонт на сградата в кметството/читалище „Просвета 1927“; 

o Ремонтни  дейности  в  църква „Св. Иван Рилски“; 

 За село Липница: 

o Подмяна на довеждащ водопровод от ПС „Черни извор“ до р-р „Сирашки 

ливади“ - 1500 м.; 

o Текущ ремонт на („кръпки“) асфалтово покритие; 

o Текущ ремонт на трошенокаменна настилка м. „Преславица“; 

o Текущ ремонт на трошенокаменна  настилка м. „Голямо  усое“; 

o Текущ ремонт на сградата в кметството/ НЧ „Слънце 1929“; 

 За село Радотина: 

o Подмяна на водопровод по главна улица от  О.Т. 173 до О.Т. 1324 -390м.; 
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o Текущ ремонт на („кръпки“) асфалтово покритие; 

o Текущ ремонт на сградата на НЧ „Трифон Христовски 1906“ и кметство; 

o Текущ ремонт на спирка; 

 За село Боженица: 

o Текущ ремонт на сградата на читалище; 

o Текущ ремонт на трошенокаменна настилка по улична мрежа; 

o Ремонт на напорен резервоар на ПБ „Урвич“; 

o Текущ ремонт на асфалтово покритие; 

 За село Елов Дол: 

o Подмяна на част от  довеждащ водопровод  от р-р Елов Дол до р-р 

„Ломето“ -  500 м.; 

o Подмяна на част от довеждащ водопровод от р-р „Ломето“  към  Елов дол  

- 500 м.; 

o Текущ ремонт на сграда и покрив на кметство; 

o Текущ ремонт на спирка; 

o Текущ ремонт на трошенокаменна настилка - махала „Славковци“: 

o Текущ ремонт на трошенокаменна настилка - махала „Космаранска“; 

o Текущ ремонт на („кръпки“) асфалтово покритие; 

 За село Рашково: 

o Подмяна на  довеждащ водопровод  от  р-р до улична мрежа на - 480 м.; 

o Текущ ремонтна („кръпки“) асфалтово покритие; 

o Текущ ремонт на („кръпки“) асфалтово покритие  м. „Виноград“; 

o Текущ ремонт на трошенокаменна  настилка м. „Равна“; 

o Текущ ремонт на трошенокаменна настилка м. „Стойчово крайще“; 

 За село Краево: 

o Текущ ремонт на  („кръпки“) асфалтово покритие; 

o Текущ ремонт на трошенокаменна настилка - махала „Хърта“ и м. 

„Минзивара“; 

o Текущ ремонт на сграда и покрив  на сградата на кметството/НЧ „Христо 

Ботев 1927“; 
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Именувани са 286 улици и махали в община Ботевград, за да се улесни 

административното обслужване на населението 

През 2017г. с цел да се улесни административното обслужване на населението и 

да се предотвратят пречки от административен характер с решения на ОбС – Ботевград 

бяха именувани улици и махали във в.з. „Зелин“ и населени места от община Ботевград, 

както следва:  

 Във в.з. „Зелин“ са именувани  40 четиридесет улици;  

 В кметство Радотина - 27 улици и 4 махали; 

 В кметство Гурково - 32 улици; 

 В кметско наместничество Рашково - 33 улици и 8 махали;  

 В кметско наместничество  Липница - 20 улици и 14 махали; 

 В кметско наместничество Краево - 33 улици и 3 махали;   

 В кметско наместничество Елов дол - 12 улици и 16 махали; 

 В кметско наместничество Боженица - 30 улици  и 14 махали;   

Лицата, живущи в горецитираните населени места са вписани в регистрите на 

населението с актуални адреси.  

 В изпълнение на социалната политика на община Ботевград и във връзка с 

набелязаните мерки в „Програмата за задържане на младите хора и привличане на 

новозаселници“ през 2017г. влязоха в сила новите критерии за финансово подпомагане 

на млади семейства от община Ботевград в три етапа. Средства за подпомагане се 

отпускат на майките/осиновителките при раждане, прием в детска градина и прием в 

училище, като подпомагането е диференцирано на база образование на майката.  

 

 

2200 сигнала са приети на горещия телефон и обработени от 

дирекция Сигурност и обществен ред 

Създаденият горещ телефон за сигнали на граждани от община Ботевград – 

080020007, продължава да приема сигнали. За периода от 01.01.2017 до този момент са 

получени 2200 сигнала. Получените сигнали се въвеждат в изградената електронна 

платформа. Всеки сигнал се насочва по предназначение. 
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70 камери следят за сигурността в града 

Към системата за видеонаблюдение функционират близо 70 камери, на които се 

извършва денонощен мониторинг от служителите на дирекция СОР. 

Обновена е Наредба № 1. Въз основа на Наредбата са съставени 140 констативни 

протокола за нарушаване разпоредбите, както и 1220 глоби с фиш за паркиране на 

тротоар или в зелени площи, пешеходни пътеки. Съставени са и 54 броя АУАН (актове 

за установяване на административни нарушения) за замърсяване на природата, за 

незаконно строителство, за незаконна търговия, за нарушаване на спокойствието на 

гражданите, за силна музика и за безстопанствени животни. 

Изпратени са 47 писма на граждани за премахване на спряно от движение и 

изоставено превозно средство на общинска земя или в зелени площи.  

От дирекцията ежедневно се извършва обход на централната градска част и 

жилищните квартали в града и селата.   

 

Дирекция СОР работи по разрешаване на проблема с 

безстопанствените животни 

Извършват се съвместни акции с НПО „Четири лапи“ за кастриране и чипиране 

на безстопанствени кучета. Извън съвместната работа се извършват обходи на града за 

установяване на нечипирани и некастрирани кучета.  

Дирекцията извършва съвместна дейност с РУ Ботевград за регистриране на ППС 

с животинска тяга (каруци). След намесата на дирекцията до сега в община Ботевград са 

регистрирани 124 каруци, чипирани са 31 коне и е изграден електропастир на път Е 79. 

 

 

Справка относно извършени одитни ангажименти 

от Звено „Вътрешен одит“ в община Ботевград за периода 

м. ноември 2016 г. - м. ноември 2017 г. 

Одитна единица Одитиран период 

Звено „ЦДГ и ОДЗ“  01.01.2014 – 30.06.2016 г. 

ДСХ „Д-р Адриян Атанасов“ 01.10.2012 – 31.08.2016 г. 

„БАЛКАНГАЗ – 2000“ АД 01.01.2010 – 31.12.2015 г. 

Прилагане на картови плащания на 

терминални устройства ПОС по реда 

От внедряване на системата до 

30.06.2017 г. 
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на чл. 4, ал. 1 и 3 от Закона за 

ограничаване на плащанията в брой 

в Община Ботевград 

ОП „Благоустройство и комунално 

стопанство“ – гр. Ботевград 

14.01.2016 – 31.05.2017 г. 

„В и К – Бебреш“ ЕООД 01.07.2012 – 30.06.2017 г. 

Кметства на: 

с. Врачеш, с. Литаково, с. Новачене, 

с. Скравена, с. Трудовец 

(в процес на извършване) 

01.01.2012 – 30.09.2017 г. 

 

 

 

Социални дейности за 850 000 лева от собствени приходи 

 Финансови статистика на социалните дейности за отчетния период: 

 85 700 лева са изплатени на 184 майки за техните новородени деца, 35 000 лева за 

летен отдих на 170 ученици, 10 800 лева за Великденски помощи на 216 

пенсионери, 3010 лева за безплатни профилактични прегледи на 301 жители на 

общината в пенсионна възраст; 

 подпомогнати 50 жители на общината с инцидентно възникнали нужди /предимно 

за лечение/; 

 По Решение на Общински съвет Ботевград са отпуснати 5000 лева за лечението 

на млад мъж, страдащ от тежко онкологично заболяване; 

 Шестима ветерани от войните са подпомогнати финансово със сумата от 4500 

лева; 

 Изплатени са 1195 лева еднократно финансово подпомагане на 9 деца с изявени 

дарби; 

 Община Ботевград осигурява безплатен транспорт на ученици и хора в пенсионна 

възраст; 

 435 100 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 деца от 

социално слаби семейства и 64 пенсионери; 
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Разкрита социална услуга „Дневен център за деца и младежи с 

увреждания“ 

Социалната услуга „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ се 

предоставя по проект „Подобряване достъпа до заетост и предоставяне на социални 

услуги за уязвими лица“. Целевата група са деца с увреждания на възраст от 3 до 18г. и 

младежи с увреждания на възраст от 18 до 35г. /включително/. Услугата е разкрита със 

Заповед №420 от 16.08.2017г. на кмета на Община Ботевград и финансирана по договор 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005-0035-C01 – по 

процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“. 

Основната цел на услугата е предлагане на социални услуги и подкрепа на деца, 

младежи и пълнолетни лица с трайни увреждания, в която се създават условия за 

обслужване, отговарящи на ежедневните и рехабилитационните им потребности, както 

и на потребностите от организация на свободното време. Потребителите се подпомагат 

от професионалисти с цел социално включване и превенция на настаняването им в 

специализирана институция. Основните дейности са социална, педагогическа и 

психологическа подкрепа, арттерапевтични и възпитателни дейности. 

ДДЦМУ разполага с рехабилитационен салон, арттерапевтичен кабинет, 

занималня, спално помещение, медицински кабинет, психологически кабинет, кабинет 

на социален работник и ръководител, санитарни възли. Капацитетът на услугата е 40 

потребители. 

Разкрита социална услуга „Център за социална рехабилитация и 

интеграция“ като делегирана от държавата дейност 

От 01.01.2017г. до 28.02.2017г. Община Ботевград финансира услугата Център за 

социална рехабилитация и интеграция от местни дейности, като със заповед на 

изпълнителния директор на Агенция за социално 

подпомагане от 01.03.2017г.  услугата премина в делегирана 

от държавата дейност.   

ЦСРИ предоставя комплекс от социални услуги, 

свързани с извършване на рехабилитационни програми, 

психологични програми, трудотерапевтични и 
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ерготерапевтични програми на деца с увреждания до 18 годишна възраст. Капацитетът 

на услугата е 30 потребители. 

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 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. 

 

Закупена е апаратура за над 200 000 лева за МБАЛ 

За втората година от мандата е закупена апаратура и извършени ремонти на сградния 

фонд на „МБАЛ - Ботевград“ ЕООД  за над 200 000 лева.  

С общинско финансиране са финансирани: 

 Ремонт на кухненски блок към болницата; 

 Основен ремонт на помещения от хемодиализното отделение/сестрински пост, 

диализни зали и коридор/; 

 Ремонт на скатен покрив над операционен блок. 

 Предстоящ основен ремонт на трета операционна зала към операционния блок; 

 Закупуване на кухненски уреди за нуждите на кухненския блок на болницата. 

 Закупуване на хемодиализни апарати – 8 бр. нови; 
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 Нова операционна маса в Родилното отделение; 

 Нов Електролитен анализатор; 

 Нов анализатор за Glu/Lac; 

 Ехограф; 

 

300 000 за ремонти в училища и детски градини 

Със собствени средства в размер на 70 000 лева община Ботевград финансира 

закупуването на нови дворни игрови съоръжения в дванадесетте детски градини и детска 

ясла.  

Подменена е оградата на ДГ „Славейче“, гр. Ботевград; оградата на ОУ „Н. Й. 

Вапцаров“, гр. Ботевград - начален етап; основен ремонт на отоплителна инсталация на 

ДГ „Детелина“, с. Врачеш; ремонт на покрив, санитарни помещения и класни стаи в ОУ 

„Васил Левски“, гр. Ботевград, ремонт на пода на физкултурен салон в ОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“, гр. Ботевград. 

Заетост и стажове в общинска администрация 

През 2017г. общинска администрация Ботевград осигури заетост на 10 младежи 

до 29 години по проект „Обучения и заетост на младите хора“ към Агенция по заетостта, 

на 4 трайно безработни лица по Регионална програма за заетост, на 6 лица с увреждания 

по проект „Подобряване достъпа до заетост и предоставяне на социални услуги за 

уязвими лица“ по ОП РЧР. Едно лице е назначено по програма „Старт на кариерата“.  

Община Ботевград обяви 15 стажантски позиции по програмата за студентски 

практики в държавната администрация, като двама от тях преминаха успешно 

едномесечен неплатен стаж.  

По проект „Студентски практики-Фаза1“ към 

МОН на платен стаж в дирекция „Сигурност и 

обществен ред“ е един студент. 

Трима ученици бяха мениджъри за един ден 

в общинска администрация в поредната инициатива 

на „Джуниър Ачийвмънт“. 
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На 29 ноември 2016г. чрез пряк избор бе създаден Младежки общински съвет. 

Десет новозаписани студенти от ромски произход през текущата 

академична година 

През академичната 2017/18 година записали се във Висше учебно заведение 

студенти от ромски произход са десет души. Миналата година новозаписаните студенти 

бяха четирима. Към момента общият брой на ромските студенти от територията на 

община Ботевград е 25-ма души. 

Със съдействието на община Ботевград 12 ромски ученици в 9-ти клас 

кандидатстваха за стипендии за успешно завършване на средно образование към 

ЦОИДУЕМ и Ромски образователен фонд. От тях 8 са одобрени и за 2017/2018 учебна 

година ще бъдат финансово подпомагани. 

 

Допълнителна охрана е назначена в ОУ „Васил Левски“, град 

Ботевград и ОУ „Васил Левски“, с. Новачене 

 От 15.09.2017г. са назначени 2-ма човека допълнителна охрана, от ромския 

квартал на град Ботевград, с цел недопускане на саморазправа между родители и учители 

и ограничаване достъпа на  външни лица в двора на училището. Заплащането на наетите 

лица се поема от община Ботевград. 

Същия пример последва и ръководството на ОУ „Васил Левски“, с. Новачене. От 

06.11.2017г . е назначен един човек от ромския квартал на селото. Неговото заплащане 

се осигурява от бюджета на училището. 

 

358 адреса са обходени 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 два екипа за обхват - за град Ботевград и за 

селата в община Ботевград.  



Отчет на кмета за втората година от мандат 2015 – 2019 

 
 

Обходени са 358 адреса на лица на възраст 5 до 20 години. От тях: 118 лица са в 

чужбина, 147 лица не са намерени на посочения адрес; 49 лица на възраст над 16 години 

не подлежат на училищно образование, 50 лица са записани в детска градина или 

училище за учебната 2017/18 година. Установено е, че 19 лица не са записани в детска 

градина или училище. 16 от тях са записани в учебно заведение веднага след обхода. 

Съставени са 3 броя актове за административно нарушение по чл. 347, ал.1 от 

ЗПУО на родители, които възпрепятстват посещението на децата в детска градина или 

училище.  

От началото на учебната година са съставени 6 броя актове за административно 

нарушение на родители, чиито деца са направили над 5 броя неизвинени отсъствия. 

 

Програма 

На 21.02.2017г. община Ботевград е подписано споразумение за изпълнение на  

програма „ROMACT” на Европейската комисията  към  съвета на Европа . Програмата е 

насочена към приобщаване на ромите в разрешаването на проблемите на местно ниво 

съвместно с институциите.  

По програмата е осигурен фасалитатор, който обучава и консултира служители от 

съответните общински служби да разработват, да търсят финансиране и изпълняват 

мерки за социално включване на ромите. 

С помощта на ROMACT на 09.05.2017г. се създаде Местна активна група с 

представители на ромската общност. 

 

Одобрени са двама нови здравни медиатори по програма Национална 

мрежа на здравните медиатори 

Одобрени са двама здравни медиатори за община Ботевград. През следващата 

година предстои да бъдат назначени в две от селата в община Ботевград.   

В периода 15.03. – 30.09.2017г. действащият здравен медиатор към община 

Ботевград е провел поредица от срещи с роми от общината, на които стана ясно, че 

повечето от тях нямат лични лекари.  С негова помощ голяма част вече са записани. Също 

http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjj0Nrx_7rXAhVE6aQKHZ4TBQQQjRwIBw&url=http://www.labourplus.eu/index.php/news76c3.html?start=10&psig=AOvVaw0qva8kkfLqbRMRmBlTQO73&ust=1510643539757269
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така здравния медиатор е съдействал на граждани от ромските квартали да отидат на 

безплатен профилактичен преглед и прегледи при специалист. 

Община Ботевград осигурява заетост за неквалифицирани работници 

в ОП „БКС“ 

 На територията на община Ботевград процента на безработицата е   8,4% с дял на 

продължително безработни лица в общината 40,53%. 

Общинско предприятие „БКС‘ наема ниско квалифициран персонал като 

работник поддръжка – чистота, работник – озеленител, общи работници и други сходни. 

Голяма част от ромското население в общината е активно на пазара на труда. 

Основен фактор за безработицата сред ромското население е ниският образователен 

статус и липсата на трудови навици. 

 

Подобрена е  инфраструктурата на кв. „Саранск“ 

Ремонтирани са участъци от уличната мрежа на ромския квартал на улиците: „Хан 

Аспарух“, „Преслав“, „Кирил и Методий“, „Любен Каравелов“, „Плиска“, „Капитан 

Ушаков“, „Велчо Шунтов“, „Мадара“, „Зелинград“, „Патиарх Евтимий“.  

В ромския квартал на Ботевград са поставени над 50 LED лампи, а до края на 

месец ноември се очаква да бъде изграден парк „Зелинград“ в пространството между ул. 

„Преслав“ №48 и блок №50.  

 

С много настроение и забавления премина  

„Великденски събор Ботевград – 2017“ 

Празнична атмосфера изпълни градския 

парк в Ботевград, където за втора поредна 

година се възстановява една от най-хубавите 

местни традиции – Великденският събор. На 

откритата сцена в градския парк богата 

програма, в която участваха най – популярните 

изпълнители в България, зарадва жителите на 

града през първия и втория ден на събора. 
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Събитието предизвика голям интерес и се радваше на широк медиен отзвук. Две 

от най – гледаните телевизии – БТВ и Нова телевизия обърнаха особено внимание на 

събора, като направиха пряко включване и предварителен репортаж за популяризирането 

му. 

Към празника проявиха интерес над 200 търговци от близо и далеч, които 

предлагаха своите разнообразни стоки.  

Безопасността и спокойствието на посетителите бяха подсигурени от екипи на 

полицията и служителите от общинската дирекция „Сигурност и обществен ред“. 

 

Великденска украса в Ботевград и селата 

За Великденските празници община 

Ботевград, заедно с много доброволци – 

организации и граждани, украсиха празнично града 

и селата.  

С помощта на местни фирми бяха закупени 

еднометрови Великденски стиропорени яйца, които  

децата от всички училища в Ботевград и селата украсиха и поставиха в населените места. 

 

 

Ботевград посрещна президента Румен Радев 

Президентът Румен Радев, придружен от съпругата си, посети Ботевград по повод 

честванията, посветени на 141 години от гибелта на 

Христо Ботев и  Деня на детето. Той бе посрещнат пред 

общината, където кметът Иван Гавалюгов му връчи 

символичния ключ на Ботевград, а след това двамата 

влязоха в общинската администрация, където проведоха 

делови разговор.  
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Кмет на годината 2017 

Кметът на община Ботевград г-н Иван Гавалюгов беше отличен за победител в 

категория „Иновации, наука и образование“ за средна община по време на официалната 

церемония на конкурса „Кмет на годината 2017”, проведена в Sofia Tech Park.  

Конкурсът се провежда за пета поредна година и отличава най-добрите сред 

местните управници на България! 

 

Първо издание „Фестивал на бъчвата – Врачеш 2017“ 

На 14-ти октомври във Врачеш бе поставено 

началото на едно хубаво събитие – Фестивал на 

бъчвата. Както е известното, селото се слави с 

бъчварския занаят, който днес осигурява 

препитание на по вече от 50 фамилии. 

 

 

Гвардейският духов оркестър участва в тазгодишното издание на 

„Дефиле на духовите оркестри и мажоретни състави – Ботевград 2017”   

 Празника на духовите оркестри, който се проведе в навечерието на 

Международния ден на музиката – 1-ви октомври, и тази година се радваше на интерес. 

 Дефилето премина през града и изнесе своите концерти на площад „Саранск“ в 

три поредни дни – 28-ми, 29-ти и 30-ти септември. В програмата взе участие и 

Гвардейския представителен духов оркестър, който придаде особена тържественост на 

събитието.  

 

 

 

 

 

 

  

 

И тази година община Ботевград осигури 11 000 лева за провеждане на събитието. 
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Община Ботевград се включи в две мащабни акции по почистване 

 С настъпването на пролетта община 

Ботевград отбеляза традиционното 

пролетно почистване на 22-ри април – 

Международен ден на Земята. Тогава се 

проведе кампания по почистване на 

обществени площи, учебни заведения, фирми и административни сгради – #Мисия: 

чисти обществени площи #Моята мисия.  

Тази есен Община Ботевград отново се включи в най – мащабната доброволческа 

инициатива у нас „Да изчистим България заедно“. 

Една от най – горещите точки на 

тазгодишното почистване, от която БТВ направи 

преките си включвания, беше площта около язовир 

„Бебреш“ и отсечката от 16 км – от двете страни на 

прохода Арабаконак, от страната на община 

Ботевград  и от страната на община Горна Малина. 

 

ЮКОЛЕДНА УКРАСА ЗА 7852 ЛЕВА БЕЗ ДДС ОСВЕТИ 

БОТЕВГРАД ЗА ПРАЗНИЦИТЕ 

 За Коледните и Новогодишните празници община Ботевград 

с подкрепата на дарители закупи 

светлинна украса на стойност 7852 лева 

без ДДС. Тя бе използвана, за да допълни 

старата.  

 Градът грейна в коледната си 

премяна на 9-ти  декември с 

пристигането на Дядо Коледа, който се 

спусна по 30-метровата Часовниковата кула, за да зарадва 

децата. Общината беше осигури и атрактивно огнено шоу за многобройната публика, 

която се беше събрала на пл. „Освобождение“.  

http://botevgrad.com/uploads/cache/news/6/69507/inset-larger_1050x730_17862775102087672640076944342154131456938198n.jpg
http://botevgrad.com/uploads/cache/news/7/70948/inset-larger_1050x730_insetlarger1050x730pppp.jpg
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Ръст при приходите на ОППД „Боженишки урвич”  

 Приходите за първите десет месеца от 2017 

година на ОППД „Боженишки урвич” надвишават 

тези за цялата изминала година. В посочения 

период предприятието е отчело над 39 000 лева. За 

сравнение през същия отчетен период на 2016-та 

сумата беше 32 283 лева, с около 7 хиляди лева  по 

– малко. 

 Увеличава се и броя на почиващите, които избират спокойствието, природата и 

историческото наследство на местността „Боженишки урвич“. Организираните 

посещения в базата са от различен характер: семинари, спортни лагери, официални 

празници, както и второто поредно издание на пленер по живопис с международно 

участие. 

 Водоподаването към базата е обезпечено с ремонта на резервоара и монтирането 

на шест цистерни за вода с обща вместимост шест тона, които са включени чрез 

хидрофорна уредба към основната сграда. 

 Общинското предприятие работи и за своето популяризиране, като се включва в 

различни обществено – културни инициативи. Базата е позната и се ползва от хората от 

региона, софиянци, жителите на съседните общини, Монтана, Враца и други.  

 

 

Утвърдени са целесъобразни прийоми в планирането на дейностите по 

събиране и транспортиране на отпадъци от ОП „БКС“ 

Като част от политиката по 

разработване на цялостна програма за 

управление на отпадъци са утвърдени 

целесъобразни прийоми в планирането на 

дейностите по събиране и транспортиране 

на отпадъци. В регулационните граници 

на гр. Ботевград и в.з. „Зелин“ се 

обслужват 800 броя съдове тип „Бобър“ и 

2800 броя съдове тип „Мева“. От скоро предприятието извършва услугата и в селата 
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Трудовец, Скравена, Литаково и Врачеш, в които общият брой съдове е 80 тип „Бобър“ 

и 3000 тип „Мева“. В момента сметосъбирането и сметоизвозването се осъществява с 

шест специализирани автомобили, общинска собственост. Тази дейност е организирана 

по маршрут и график, публично достояние, и следва седмичната и сезонна динамика в 

акумулирането на отпадъци. Обслужват се жилищни и индустриални райони.  

Третираното дневно количеството твърди битови отпадъци е около 55 тона. Зеленият 

отпадък, акумулиран от дейността по почистване на вегетативните площи, е в обем 600 

тона годишно. 

 

Отговорното отношение към зелените площи в града – основен 

приоритет на ОП „БКС“ 

 Дълготрайната растителност е основният градивен материал на озеленените 

площи, взаимосвързаността между които определя характера на зелената система, а тя е 

органична част на селищното устройство. Опазването й трябва и се осъществява в 

контекста на едно логично градоустройствено развитие с природосъобразен характер. 

Цели се постигане на естествена среда за функциониране на основните жизнени зони - 

труд, обитаване и отдих, в съответствие с което: 

 са проведени санитарни и оформящи резитби на дървесната растителност по 

основните транспортни артерии /бул. „Цар Освободител“, бул. „България“, бул. 

„Трети март“/, на голяма част от дърветата по главната улична мрежа и във всички 

паркови обекти за широко обществено ползване; 

 премахване/резитба на сухи и опасни клони или цели дървета по сигнал на 

граждани, след доказване на необходимостта и при спазване разпоредбите на 

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на 

Община Ботевград. До момента са обслужени са над 40 адреса; 

 навременна и честа коситба на тревните полета с площ около 100 дка /от общо 

300дка тревни площи/, обхващаща вегетативните терени в централна част, 

градски парк, градини и скверове около сгради с висока обществена посещаемост 

и прилежащи на транспортните минавания терени; 

 извършване на мелиоративни работи, свързани с удължаване живота на 

съществуващата дървесна, храстова и тревиста растителност – плевене, 

окопаване, резитби, внасяне на почвени подобрители, поливане, химична борба с 

болести и вредители, третиране на нежелана растителност с хербициди; 
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 внасяне на нова растителност в съществуващите озеленени площи за 

изграждането на разновидови, разновъзрастови и разноетажни насаждения – 

изконен модел за създаване на жизнени съобщества; 

 Приложено е екстензивно поддържане при: 

 почистване на райони около археологически и исторически обекти 

/средновековната църква „Св. Георги“ - с. Трудовец, м. „Боженишки урвич“ – с. 

Боженица/; 

 премахване на нежелана растителност от  язовирни стени /с. Гурково/;  

 почистване на речни корита /р. „Стара река“ – Ботевград, р. „Рударка“ – с. 

Новачене/; 

 премахване на нежелана растителност и почистване на прилежащия терен при 

национален природен обект „Жабешко блато“ – Ботевград; 

 почистване на сервитутни ивици на участъци от междуселищни пътища - 

Ботевград – с. Трудовец – с. Разлив; Ботевград – с. Врачеш; подходи/изходи при 

с. Боженица, с. Рашково и с. Елов дол;  

 поддържане със среден интензитет на транспортни обекти при входно-изходните 

пунктове към града – пътен възел Ботевград – с. Трудовец /с площ около 60дка/, 

алеята, свързваща Ботевград и в.з. „Зелин“ /1.300 км/. 

 

БКС ежедневно почиства най – посещаваните терени в града 

 Предприятието изгражда приоритетно отношение към териториите, 

прилежащи на учебно-възпитателни сгради и културно-просветни учреждения, и най-

вече към свободните от застрояване терени в жилищните зони. Последните 

представляват същинската жизнена среда – среда, създаваща възможност за 

обезпечаване на достъпен всекидневен пасивен и активен отдих.  Съобразени с 

концепцията дейности: 

 осъществяване на почистване с висок интензитет на откритите пространствата 

около жилищни блокове и кооперации в централната част /ежедневно/, а в 

междублокови площи в жк „Саранск“ и жк „В.Левски“  /поддържане с честота от 

1 до 5 дни/; 

 участие в акции, свързани с облагородяване на тези терени –  засадени са над 50 

броя дървесни фиданки в междублокови пространства, дарени от ГС – Ботевград; 
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 постигната интензивна степен на поддръжка /ежедневна/ежеседмична/ около 

сгради с висока обществена посещаемост /Общинска администрация, Читалище, 

Исторически музей, РПолиция, Съдебна палата, Бизнес център, Общинска 

болница, Банкови институции и др./;   

 своевременна намеса в облагородяването на дворове на образователно-

възпитателни центрове;  

 монтаж на пътни знаци и стоперни съоръжения при входно-изходните пунктове 

на детски градини и училища в град Ботевград. 

 

Хиляди растения са композирани в изграждането на декоративни 

дървесно – храстови групи 

 

 Поставени са амбициозни естетически критерии в търсенето на 

представителен и атрактивен характер на реконструирани и новосъздадени вегетативни 

обеми. За изграждане на декоративни дървесно-храстови групи са композирани хиляди, 

предимно, многогодишни растения на кръстовищата на бул. „България“ и ул. „Г.С. 

Раковски“, бул. „България“ и ул. „Ст. Панчев“, бул. „Цар Освободител“ и ул. „Божко 

Божилов“, около паметниците на Койна Муканска и Морената, при пенсионерски клуб 

„Здравец“ – Ботевград, пред Съдебната палата и други. 

 В отчетния период е засаден над 20 000 броя цветен посадъчен материал: 

500 броя многогодишни цветя /арабис, флокс, пеларгониум, лавандула, хризантеми, и 

др./, около 7000 броя  лятноцъфтящи /бегония, тагетес, колеус, бакопа, импасианс, 

газания, циния, калибрахое и др./, над 12 000 броя есенно-

пролетни цветя /теменужки и парички/ и около 2000 броя 

луковични /лале, зюмбюл, нарцис и други. 

 Позиционирани и аранжирани са 70 броя 

кашпи с над 1000 броя храстови и тревисти растения, 12 от 

които са разположени по стълбове на осветителни тела в 

централната част и 18 броя са монтирани върху парапети 

на мостове по бул. „Трети март“, е внесен посадъчен м 

атериал със сезонен характер /1200 броя/. 
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Отчита се императивно поддържане на транспортната инженерна 

мрежа в добро техническо  и естетическо състояние 

 Работено е върху основни транспортни артерии, второстепенни връзки, 

тротоари и пешеходни алеи /вкл. и в границите на паркоустройствените обекти/, както и 

върху елементи за преодоляване на денивелация. Претенцията е да е постигната добра 

комуникативност както между населените места в общината, така и в по-висока степен 

между отделните функционални зони в границите на града – жилищни, производствени, 

културно-образователни и рекреационни. Реализирани са следните благоустройствени 

действия: 

 снегопочистване, обхващащо пътна мрежа с дължина 45 км в гр. Ботевград и на 

основните улици във в.з. „Зелин“; 

 изкърпване на участъци от улична мрежа в град Ботевград и в.з. „Зелин“ с обща 

площ на асфалтирани пътни участъци в периода юни-октомври 2017г. почти 4000 

кв.м., част от които с инжекционен способ; 

 частичен ремонт на пътни участъци в с. Рашково, с. Липница, с. Елов дол;  

 възстановяване на пътна настилка, нарушена в следствие на наводнения в с. 

Рашково и с. Радотина; 

 полагане на тротоарни плочи в зоните, прилежащи на новите спирки на 

обществения транспорт в гр. Ботевград; 

 ремонт на пешеходни настилки с площ над 100 кв.м. в градски градини;  

 ремонт на автобусни спирки в с. Трудовец; 

 ремонт на съоръжения /отводнителни шахти и др./ по техническата 

инфраструктура в гр. Ботевград и в.з. „Зелин“; 

 създаване на малко знаково стопанство; 

 среден интензитет на фитосанитарно поддържане на транспортни обекти при 

входно-изходните пунктове към града – пътен възел Ботевград –с. Трудовец /с 

площ около 60дка/, алеята, свързваща Б-д и в.з. „Зелин“ /с дължина 1.300 км/; 

 оборки и метене на улични регули, тротоари, спирки на междуселищния 

транспорт с обща дължина 15 км, като участъци от бул. „България“ и бул. „Цар 

Освободител“ с дължина около 1.500 км се почистват ежедневно; 
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Изпълнени са над 30 обекта, възложени за изпълнение от Община 

Ботевград 

 текущ ремонт на сградите на детски градини и училища /ДЯ „Здравец“, ДГ 

„Кокиче“, ДГ „Слънце“, ОУ „В. Левски“, гр. Ботевград, ДГ, „Детелина“, с. 

Скравена, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Сравена/; 

 текущ ремонт на сгради на кметства /гр. Ботевград, с. Краево и с. Гурково/; 

 текущ ремонт на сгради на пенсионерски клубове /гр. Ботевград, с. Новачене/, и 

на Читалище - с. Радотина; 

 изграждане на козирка при бившата сграда на „Родина“ – гр. Ботевград;  

 монтаж на електронен пастир;  

 ремонт и монтаж на елементи на градската среда – пейки, информационни табла, 

детски съоръжения, паркови елементи, съдове за растителност, кошчета за 

отпадъци /монтирани са около 150 броя новозакупени/ и др.; 

 ремонт и монтаж на улични и паркови осветителни тела; 

 

 

93 сватби от началото на годината 

От общинско предприятие „Обредни дейности“ са направени 93 сватбени 

ритуала, изработени са 54 подаръци за сватби и 112 абитуриентски ленти. 

През деветте месеца на 2017 година са обслужени 367 погребения, извършени са 

189 траурни ритуали, приети са 1102 поръчки за некролози, 300  поръчки за подавки, 96  

надписа на кръстове. 

Приходите от продажба на стоки и услуги от 01.01.2017 г до 30.09.2017 г  при 

организиране на радостните ритуали са в размер на 8600 лева, приходите от продажба на 

траурни стоки и услуги са в размер на 63 371 лева, или общо приходи - 72 000 лева. 

Общинското предприятие е осъществявало дейността си с 11 щатни бройки – 

управител, счетоводител, ръководещ обреди и ритуали - 2 бр., шофьор, гробари - 2бр., 

общи работници в гробищния парк - 3 бр., чистач -1 бр. 

 

 

ИВАН ГАВАЛЮГОВ 

Кмет на община Ботевград 


