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До: Министерството на регионалното развитие и благоустройството
На вниманието на: Министър Петя АВРАМОВА и Заместник-министър Николай НАНКОВ
До: Министерство на финансите
На вниманието на: Министър Владислав ГОРАНОВ
До: Министерски съвет на Република България
На вниманието на: Заместник-министър председател Марияна НИКОЛОВА
Уважаеми госпожи и господа Министри,
С настоящото писмо Ви алармирам за неотложната необходимост от
осигуряване на средства за решаване на най-сериозния инфраструктурен проблем на
община Ботевград – изключително лошото физическо и функционално състояние на
ВиК мрежата и особено на централния водопроводен пръстен на Ботевград.
Община Ботевград е една от малкото в България, която работи в пълен
синхрон с държавните институции в изпълнение на националната политика за
консолидиране на ВиК сектора, като през 2016-та година стана член на областната
ВиК асоциация, което автоматично даде възможност на всички общини от областта да
кандидатстват с водни проекти по ПРСР, а на асоциацията и на държавния ВиК
оператор, предоставящ услуги и опериращ с публичните активи – да кандидатстват за
средства за подмяна и изграждане на ВиК инфраструктура по ОПОС. В тази връзка се
проведоха и предварителните разговори с отговорните за реализирането на процеса
по консолидиране на ВиК сектора служители на МРРБ, с които постигнахме ясна
договорка, че след присъединяването към АВиК – София област, освен възможност
за кандидатстване за европейско финансиране, държавата директно и целево ще
подкрепи нуждите на община Ботевград и като добър пример за сътрудничество
между местно и национално управление при изпълнение на държавната политика
в сферата на водоснабдителните и канализационни услуги. Своевременно Община
Ботевград възложи проектиране подмяната на най-невралгичната и важна част от
водоснабдителната система на Ботевград – основния градски водопреносен пръстен,
който проект бе изготвен и одобрен още същата година, а през 2017-та бе проведена
процедура и избран изпълнител с условие на плащане „при осигурено финансиране
от МРРБ“ . Изготвянето и одобрението на проект, с последващо издаване на
разрешение за строеж и избор на изпълнител след провеждане на предвидената в
закона за обществени поръчки процедура, бе и условието на министерството да
подпишем споразумение за целево финансиране на проекта, който възлиза на обща
стойност 2 197 000 лв. с ДДС.
През октомври
2017-та година община Ботевград подаде необходимото
заявление за финансиране към МРРБ с приложен договор за изпълнение, а в края на
месец декември същата година получихме първи транш за реализирането на
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проекта, макар и в размер на само 357 800 лв. Въпреки недостатъчната сума,
строителството започна в първите месеци на 2018-та година с уверението на
тогавашното ръководство на МРРБ, че голяма част от останалите средства ще бъдат
отпуснати в следващите няколко месеца, осигурявайки изпълнение на СМР
дейностите в договорения срок. Едва в края на декември 2018 г. обаче получихме
втория и последен засега трансфер от МРРБ в размер на само 200 000 лв., с което
общите изплатени средства от бюджета на Министерството възлизат на 557 800 лв. и
то за период от цели две бюджетни години – 2017-та и 2018-та.
Поради липса на яснота и сигурност относно възможността да се осигури
държавно финансиране, съгласно сключения договор, строителната компания
изпълнител преустанови строителните дейности още през август 2018-та,
отказвайки да продължи работа, тъй като към настоящия момент е реализирала
доставки и дейности за малко над 700 000 лв. без ДДС, които са частично
разплатени с осигурените 557 800 лв. от МРРБ. Изпълнените към момента СМР са
частични и не осигуряват изпълнението дори на един от трите проектни етапа, което
от своя страна не води до осезаемо подобряване на предоставяната услуга дори в
една част от града.
Забавянето на финансирането и изпълнението на проекта води до
продължаващо и почти ежеседмично спиране на водоснабдяването в големи райони
на Ботевград, а понякога и в целия град, поради аварии на централния пръстен,
обект на подмяната. Само през 2018 г. повече от десет пъти е спирало
водоснабдяването в града за между 4 и 12 часа ! За липсата на качествена услуга
поради лошото състояние на водопреносната мрежа и свързаните с това
ежеседмични аварии официално съм информиран от управителя на общинското ВиК
дружество.
Имайте предвид, че от 1 април 2019 г. предоставянето на ВиК услуги за
населението на община Ботевград вече се извършва от държавното търговско
дружество „ВиК „ ЕООД София, чийто принципал е именно Министерството на
регионалното развитие и благоустройство. Това означава, че държавното дружество
оперира с общинска публична инфраструктура в лошо физическо и функционално
състояние, като сериозните разходи за отстраняване на все по-честите и сериозни
аварии по водопроводната мрежа вече се поемат от държавния оператор. От началото
на месец април имаше цели две прекъсвания на водоснабдяването в целия град с
продължителност повече от 4 часа, именно поради аварии и ремонтни дейности на
централния водопровод.
Уважаеми госпожи и господа Министри,
Ботевград е втория по население
град и най-силно индустриално развито
населено място в най-голямата област на България – Софийска област. В града
живеят повече от 23 000 жители. Тук са разположени и развиват дейност едни от
най-големите производствени предприятия не само в областта, но и в България,

ОБЩИНА БОТЕВГРАД
2140 Ботевград, пл. Освобождение №13, тел.: 0723 66608, факс: 0723 66635, е-mail: obshtina@botevgrad.org, www.botevgrad.bg

осигуряващи заетост на хиляди граждани и внасящи сериозни приходи в държавния
бюджет. Смятам, че като представители на изпълнителната власт – местна и
национална, сме длъжни и ще направим всичко необходимо да осигурим висок
жизнен стандарт на населението и благоприятен и стимулиращ инвестициите бизнес
климат.
Вярвам, че ще обърнете сериозно внимание на изложения в това писмо
проблем, свързан с финансирането на подмяната на централния водопреносен
пръстен на Ботевград, и ще направите необходимото в най-кратки срокове да
получим така нужната държавна субсидия, за да продължи и успешно да завърши
в рамките на 2019-та година реализацията на този изключително важен
инфраструктурен проект , за което са необходими още 1 639 200 лв.
Предварително благодаря за оказаното съдействие.
С уважение:
Иван Гавалюгов
Кмет на община Ботевград

