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Основен приоритет в работата на Общинска администрация през мандат 2015 – 2019 г. е бързото и качествено обслужване на гражданите.

 Реализирахме проект „Въвеждане на мерки за

енергийна ефективност в административната сграда

на Община Ботевград“ на стойност 1 839 306,34 лв. и

превърнахме сградата на Общинска администрация в

приветливо място за гражданите и служителите.

 Оптимизирахме работния процес с въвеждането на

софтуерна система за администриране на   

документооборота и услугите, които се предлагат на 

гражданите.  

 Община Ботевград се присъедини към Средата за

електронен обмен на съобщения. Oбменът се

извършва чрез директна комуникация между

системите за електронен документооборот на

участващите администрации.

 Центърът за обслужване на граждани работи без

обедна почивка от 08:30 до 17:30 часa.

 Заложихме на екип от млади хора, като средната

възраст на служителите в Общинска администрация е

41 години.

Преди След



В сградата на община Ботевград бе

тържествено открита новата, модерно

оборудвана, мултимедийна зала

„Ботевград“. Помещението е

предназначено за провеждане на сесиите

на Общински съвет – Ботевград, работни

срещи, семинари, обучения и

консултации.

В изпълнение на проект за въвеждане

на мерки за енергийна ефективност в

залата бе поставена топлоизолация.

Изградени са електро, отоплителна и

вентилационна инсталация и са поставени

нови LED осветителни тела, подова

конструкция и полагането на настилка,

изграждането на озвучителна инсталация,

система за гласуване, видеооборудване за

визуализация и обзавеждане.

Снимки: Радослав Маринов 



С цел подпомагане работата на Общинския съвет, в сградата на Общинска администрация са обособени три помещения, обслужващи

дейността на местния парламент.



За да придобие сградата на Общинска администрация настоящия си облик, извършихме: 

 Преустройство  на  помещения, използвани от дирекция „Местни данъци и такси”, в Център за обслужване на граждани;

 Ремонт на помещения използвани за Архив, намиращи се на трети етаж в сградата на ОбА;

 Ремонт на покрива;

 Монтаж на нови интериорни врати; 

 Изграждане на вътрешна газова инсталация за захранване котелно помещение на ОбА;

 Ремонт на помещения за направа на Промотиращ център; 

 Ремонт на отоплителна инсталация за захранване на отоплителни завеси на входни врати;

 Ремонт на Клуб на инвалида, Клуб на пчеларя, Пенсионерски клуб и санитарни помещения;



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 четвъртата година от мандата те вече са

намалени с 8 183 938, 65 лв.

Успешна стъпка в тази посока бе активната работа по подготовката и изготвянето на тристранно споразумение между Министерство

на финансите, Управляващия орган на „ОП Околна среда 2007-2013 г.“ и община Ботевград. Споразумението бе подписано през юни

2018 г. и задълженията на община Ботевград по отпуснат временен безлихвен заем през август 2015 г. за покриване на финансови

корекции за ГПСОВ в размер на 3 650 992 лв. беше намален със сумата в размер на 2 920 793,60 лв., а остатъкът 730 198,40 лв. бе

изплатен със собствени средства на Община Ботевград. В споразумението беше намалена сумата в размер на 858 034,01 лв.,

представляваща неразплатена главница, определена с писмо от 2014 г. с 686 427,21 лв.

През юли 2017г. със собствени средства на общината е върнат на МФ предоставен безлихвен заем за авансово финансиране на

проект „Изграждане на РСУО“ в размер на 379 431,00лв. С решение на СГС от м. септември 2019г. се отменя финансовата корекция по

същия проект в размер на 1 675 578,00лв.

През 2019г. Община Ботевград спечели във ВАС съдебния спор във връзка с наложена през 2015г. финансова корекция по проект

„Ботевград – привлекателна дестинация за атрактивен културно-исторически, еко и спортно-развлекателен туризъм” на стойност 905

941,08лв.

На практика начислените финансови корекции по проекти на община Ботевград на стойност 8 387 379 лв., възникнали към август

2015 г., към момента са намалени с 8 183 938, 65 лв., което е 99% от размера им.

Ежегодно Сметната палата извършва финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Ботевград. Заключението на

одиторите след проверкит е, че не се констатират нарушения на финансовата дисциплина и счетоводната дейност се извършва

законосъобразно. Годишният финансов отчет на община Ботевград за 2016г., 2017г., и 2018г. е заверен от Сметната палата без



Доказателство, че наложената финансова политика през мандат 2015 – 2019 г. е успешна, е положителният ръст в собствените 

бюджетни приходи, целевата субсидия за капиталови разходи, общата субсидия за делегирани държавни дейности и общата 

изравнителна субсидия за местни дейности.   

Година Обща субсидия за 

делегирани държавни

дейности

Обща 

изравнителна

субсидия за 

местни дейности

Собствени 

бюджетни 

приходи 

Разходи за 

местни и 

делегирани 

държавни 

дейности

2015 9 513 271 1 930 900 7 324 752 17 266 514

2016 10 232 880 2 007 100 6 710 300 18 976 015

2017 11 683 562 2 033 600 7 393 109 23 779089 

2018 13 296 667 2 245 300 9 533 237 26 166 203
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За периода на мандат 2015 – 2019 г. Община Ботевград отчита стабилен ръст в събираемостта на наемите от помещения,

земеделски земи, ползване на общински терени, търговия на открито, обезщетения за ползване на земя и за ползване на

помещения.
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СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Над 2 млн. лева от собствени средства на община Ботевград са вложени в създаване, подобрение и развитие на социалните 

услуги за мандат 2015 – 2019 г.:

 1 500 000 млн. лв. за осигуряване на безплатни такси 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;

 Над 418 100 лв. еднократна финансова помощ, изплатена за новородени, на 1017 майки;

 70 деца получиха финансово подпомагане на стойност 9000 лева чрез Комисията за деца с изявени дарби;

 160 000 лв. Великденски помощи, раздадени на жители в пенсионна възраст;

 150 000 лв. за летен отдих на 755 ученици и 37 млади семейства;

 40 000 лв. за подпомагане дейността на пенсионерските клубове;

 31 500 лв., с които са осигурени дърва за огрев на ветераните от войните и военноинвалиди;

 7 460 лв. за безплатни профилактични прегледи на 746 души в пенсионна възрасти;

 100 000 лв. финансови помощи на граждани с инцидентно възникнали нужди в това число с тежки здравословни проблеми;



СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

В сферата на социалните дейности община Ботевград успешно реализира редица проекти и разкри нови видове социални услуги, за

деца, възрастни лица и хора с увреждания:

 „Център за социална рехабилитация и интеграция”, с капацитет 30 места, като услугата се ползва от 35 до 43 потребители и

предоставя комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитационни, психологични, трудотерапевтични и други

програми на деца и лица с увреждания и в риск;

 Предоставяне на услугата „личен асистент” на 150 лица с увреждания /по проекти и делегирана държавна дейност/;

 Проект „Осигуряване на топъл обяд в община Ботевград” по ОП За храни и/или основно материално подпомагане на стойност 359

000 лева, предоставящ топъл обяд на 170 самотно живеещи лица и лица с ниски доходи и пенсии.

 Чрез спечелването на проект „Подобряване достъпа до заетост и предоставяне на социални услуги на уязвими лица по процедура

BG05M9OP001-2.005 „Активно включване” по ОП „Развитие на човешките ресурси”, създадохме „Дневен център за деца и

младежи с увреждания” с капацитет 40 деца и младежи с уреждания. От 01.01.2019 г. Услугата премина в делегирана държавна

дейност с капацитет от 20 места, но реално ползвана от 34 потребители, като разликата се дофинансира от собствени средства на

община Ботевград. В ДЦДМУ се предлага социална, психологическа и педагогическа подкрепа, кинезитерапия, възпитателни

дейности, медицински грижи и отглеждане на деца и младежи с трайни увреждания.

 Предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги, чрез изграждане на модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с

увреждания по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ботевград и община Мирково“ по

ОПРЧР. От проекта 95 жители на община Ботевград имат възможност да ползват услугата домашен помощник и подкрепа от здравен

консултант в рамките на 12 месеца. Стойността на проекта е 285 231 лв.



СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

За периода 2018 – 2019 г. е осигурена заетост по трудово правоотношение на пълен 

работен ден на общо 102 лица: 

 Проект „Обучение и заетост“ - 20 лица с увреждания на длъжност

„Чистач/хигиенист“ и „Помощник възпитател“ за срок от 24 месеца;

 ЗОХТУ - 2 лица с увреждания на длъжност „Чистач, хигиенист“ за срок от 24 месеца.

 Проект „Образование и заетост“ по ОП РЧР - 40 лица на длъжност „Метач“ и

„Работник, озеленяване“ за срок до 12 месеца;

 Проект „Ние можем -2“ - 6 лица на длъжност „Работник, озеленяване“ за срок от 3

месеца.

 Проект „Подобряване достъпа до заетост и предоставяне на социални услуги на

уязвими лица” по ОП РЧР - 19 лица

За 2018-2019г. осигурена заетост по трудово правоотношение на 6-часов работен ден:

 Регионална програма за заетост - 15 човека на длъжност „Работник, озеленител“ за

срок от 6 месеца;

Осигурена е временна заетост на 88 лица по граждански договори в ОП „БКС“ по

Програма за отработване на общински наеми.



Община Ботевград активно работи за подобряването на материалната база в системата на здравеопазването в града и селата. Вложихме

над 1 000 000 лв. , за да създадем по-добри условия както за работата на лекарите, така и за пациентите, нуждаещи се от тяхната помощ:

 Основен ремонт на помещения от хемодиализното отделение /сестрински пост, 

диализни зали и коридор/; 

 Закупени са 8 бр. хемодиализни апарати;

 Нова операционна маса в Родилно отделение;

 Нов електролитен анализатор;

 Нов анализатор на Glu/Lac и ехограф;

 Реконструкция на кухненски блок и закупуване на кухненски уреди;

 Основен ремонт на покрив – блок 2;

 Ремонт на покрив – бл. 1;

 Ремонт на Операционна зала;

 Подмяна на ел.инсталация в сградата на доболнична помощ;

 Ремонт на общи части и тоалетни в сградата за доболнична помощ

на ул. „Божко Божилов“ 1;

 Текущ ремонт - преработка на конвектор в Поликлиника;

 По проект „Красива България“ е извършен ремонт на общи части и тоалетни в

сградата на доболнична помощ, подменени са водопроводът, канализацията и

електрозахранването - 269 809 лв. с включено съфинансиране от собствени приходи на

община Ботевград;

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ



 Осигурихме заем на стойност 2 700 000 лв. от Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници, които ще бъдат

вложени в основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на МБАЛ - Ботевград. Част от

средствата са изразходвани за изготвянето на проект, който бе подложен на обществено обсъждане в края на м. септември

2019 г.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 Монтирахме система за видеонаблюдение в Поликлиниката

 Изграден е изцяло нов паркинг пред Поликлиниката 

 Извършени са дейности по енергийно и конструктивно обследване на сградите на МБАЛ – Ботевград и Поликлиниката

 Ремонтирани са Здравната служба в село Трудовец и покривът на Здравната служба в село Скравена - обща стойност 52 930 лв. 



 Над 800 души се възползваха от услугите на

различни медицински специалисти в рамките на

кампанията „Безплатни профилактични

прегледи за пенсионери“ в МБАЛ – Ботевград. За

добрата практика Общината бе отличена с грамота

от Института по публична администрация в

категория „Социална отговорност“ за 2018 г.

 С цел осигуряване на подкрепа и съдействие на

отделни лица и семейства от уязвимите

малцинствени групи в града и селата, назначихме

трима души на длъжност „Здравен медиатор“. Те

оказват съдействие за ориентиране в системата на

здравните услуги, подпомагат осъществяването на

контактите между общопрактикуващите лекари,

други медицински специалисти и пациенти от

малцинствени групи.

Вложихме над 410 000 лева в основен ремонт на Детска ясла 

„Здравец“, извършен за първи път след създаването й.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ



ОБРАЗОВАНИЕ

 През 2018 г. в гр. Ботевград врати отвори първият в България Общински Център за подкрепа на личностно развитие.

Допълнителна подкрепа се предоставя в 10 училища и 8 детски градини на територията на община Ботевград. Към момента

подкрепа получават 135 деца, като броят им бележи ръст спрямо 2018 г. В Центъра работят специални педагози - ресурсни

учители, логопеди, психолози, а от настоящата учебна година има педагог за зрително увредени деца и рехабилитатор на слуха

и говора.



 В рамките на мандат 2015 – 2019 г. вложихме над 2 000 000 лева в строително-ремонтни дейности и подобряване на материалната

база в ОУ „Васил Левски“ – гр. Ботевград, ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“, „Св. Св. Кирил и Методий“, ОУ „Н. Й.

Вапцаров“ и над 2 400 000 лева в подобрение материалната база в детските градини в общината;

 Подменихме леглата и гардеробчетата във всички детски заведения в Ботевград и селата на стойност над 200 000 лева

 Възстановихме филиал „Детелина“ към Детска градина „Иглика“ с капацитет от четири групи – 1 150 000 лева

 Изготвихме „Стратегия за развитие на образованието в Община Ботевград 2018 – 2023“ и инициирахме създаването на

Обществен съвет по въпросите на образованието и заетостта;

 Връчихме приза „Учител на годината“ на 16 заслужили преподаватели в 4 различни категории

 Дванадесетокласниците, завършили с отличен успех средното си образование, вече четири поредни години получават от кмета

грамоти „Отличен зрелостник“ на тържествена церемония

 С назначаването на образователни медиатори успяхме да осигурим присъствието на по-висок процент деца от уязвимите групи в

училище.

ОБРАЗОВАНИЕ



Филиал „Детелина“ към ДГ „Иглика – гр. Ботевград 

ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Ботевград 

Покривът на ОУ „Н.Й.Вапцаров“ - гр. Ботевград 

Детска градина „Слънце“ - гр. Ботевград 

РЕЗУЛТАТИТЕ В СНИМКИ 



РЕЗУЛТАТИТЕ В СНИМКИ 

Детство мое, реално и вълшебно … 



За периода 2016-2019 г. са привлечени средства за реализиране на проекти от 

Европейски и Национални проекти в размер на 

51 201 053,05 лв.

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 

Европейски 

проекти; 

лв.31 672 111.00 ; 

62%

Национални 

проекти; 

лв.19 528 942.05 ; 

38%



РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 

Община Ботевград постигна значителни резултати при прилагането на мерки за повишаване на енергийната ефективност в

съществуващия общински сграден фонд - културна, образователна и административна инфраструктура. Сериозни са и мащабите на

програмата за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в града. Общо 57 многофамилни жилищни и публични

сгради са включени в проекти за енергийна ефективност, в 35 от които са въведени мерки за енергийна ефективност, а в другите 22

предстои.



РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 



РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 



РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 

„ИНВЕСТИРАМЕ В СПОРТА ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА 
МЛАДИТЕ ХОРА – ДВИГАТЕЛИ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ И 
СБЛИЖАВАНЕ МЕЖДУ ОБЩИНИТЕ БОТЕВГРАД И ЛЕСКОВАЦ“

Обща стойност на проекта: 598 951.64 EUR

Изграждане на модерна, мотивираща и стимулираща среда за формиране на

бъдещи баскетболисти, които чрез спорта да придобият знания, умения, качества

и нагласи в сферата на предприемачеството, необходими за успешна бъдеща

реализация и икономическа независимост. По проекта е изработена Програма за

обучение, уеб базирана платформа за управление и отчитане изпълнението на

програмата за обучение. Изпълнено е модернизиране и строително-ремонтни

дейности в спортна зала „Георги Христов“ („Балкан”) и оборудване на спортна

зала „Арена Ботевград”. В рамките на проекта бяха проведени 2 турнира и 2 летни

лагера – един в община Ботевград и един в община Лесковац.



ВОДОСНАБДЯВАНЕ 

Започнахме работа по разрешаването на най-сериозния инфраструктурен проблем на община Ботевград от години насам – лошото

състояние на ВиК мрежата и централния водопроводен пръстен на Ботевград.

В изпълнение на националната политика за консолидиране на ВиК сектора през 2016 г. община Ботевград стана член на областната

ВиК асоциация, което автоматично дава 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.

След проведени предварителни разговори с отговорните за процеса по консолидиране служители на МРРБ, бе постигната

договорка, че след присъединяването на община Ботевград към АВиК – София област, освен възможност за кандидатстване за

европейско финансиране, държавата директно и целево ще подкрепи нуждите на й 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 за 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, за да бъде подписано 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 проекта, макар и само в размер на

357 800 лв., с които са осигурени тръбите за новата водопреносна мрежа по целия пръстен.

В края на декември 2018 г. община Ботевград получи втори транш в размер на 200 000 лв. С това финансиране беше подменена

мрежата от ул. „Гурко“ /при светофара/, по части от улици „Георги С. Раковски“, „Витоша“ и „Славейков“ /до Стара река/.

Към юни 2019-та г. МРРБ отпусна трети транш в рамките на споразумението на стойност 337 812 лв. С тях водопроводният

пръстен е продължен от ъгъла на ул. „Захари Стоянов“ по ул. „Георги Сава Раковски“ до пресечката на ул. „Гурко“.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ 

До момента са подменени 1380

метра водопровод в Ботевград.

Общата стойност на отпуснатите

средства, от договорените 2 197

000 лв., е 895 612 лв.



Отново в резултат на присъединяването на Община Ботевград към Асоциацията по ВиК – София област, община Ботевград получи

възможност да кандидатства пред Държавен фонд „Земеделие“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 с проект –

„Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж.“ и го защити. Общата му

стойност е 7 019 481.51 лв. Средствата ще бъдат инвестирани в реконструкция на водопроводната мрежа в с. Новачене, с. Скравена и

с. Литаково. Общата дължина на трасето, което ще бъде подменено е 42 км. Изпълнението на проекта стартира на 25-ти септември

2019 г.

Чрез Общинско дружество „ВиК – Бебреш“ /още преди община Ботевград да се присъедини към АВиК – София област/ община

Ботевград успя да поднови: 1580 м водопровод в с. Врачеш и 2,8 км довеждащ до селото водопровод; повече от 3,5 км водопровод и

други канализационни подобрения в село Трудовец и в.з. Лозята

ВОДОСНАБДЯВАНЕ 



БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ГРАДСКА 
СРЕДА

С цел трайно решаване на проблемите с чистотата и поддържането на обществените пространства през 2016 г.

създадохме Общинско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство“. Предприятието извършва

следните основни дейности: поддържане чистотата на обществените пространства на територията на цялата

община – улици, площади, паркове, градини, междублокови пространства и други обществени площи,

изграждане и поддържане на цветни площи и аранжиране на цветни градини; поддържане и ремонт на улично,

парково, площадно и друго осветление; поддръжка и ремонт на общинската пътна инфраструктура; поддръжка и

ремонт на общинския сграден фонд и съоръжения; сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци;

снегопочистване и други комунални дейности.

 Общото количество /сумата за 4 години/ събрани и транспортирани битови отпадъци е над 55 тона на ден;

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

годишно

 Облагородихме градските, крайградските и извънселищните обществени площи, чрез засаждането на сезонен 

цветен и храстов посадъчен материал, почистване, поливане, косене, оформяне на зелени площи и площадки в 

междублокови пространства;  



БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ГРАДСКА 
СРЕДА

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО“ разполага с богато оборудван машинен

парк, който включва: специализирани сметосъбиращи и товарни автомобили, автомобил – самосвал за снегопочистване, асфалтополагач,

колесен трактор и други. С тяхна помощ помощ се поддържат, ремонтират и модернизират общинския сграден фонд, улици, съоръжения

и мостове, водопроводни, канализационни, топлофикационни и други инсталации в сгради - общинска собственост. Извършват се

строително-ремонтни услуги на общината и населението, стопанисване на сграден фонд, паркинги и други комунални фондове.



БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ГРАДСКА 
СРЕДА

ОП „БКС“ активно съдейства и участва в реализирането на проекти, допринасящи за благоустрояването на Ботевград и селата.

Служителите на предприятието имат съществени заслуги за изграждането на футболното и баскетболното игрище в двора на ОУ

„Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Скравена, футболния стадион в село Трудовец и редица други обекти.



БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ГРАДСКА 
СРЕДА



ПРОГРАМА „КРАСИВА ОБЩИНА“

На основание Заповед № ОА-480/19.10.2018 г. на Кмета на община Ботевград бе открита процедура по кандидатстване за

финансиране на проекти в натура по Програма „Красива община“ до изчерпване на финансовия ресурс по Програмата. Общият размер

на фонда за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 50 000 лева без ДДС, осигурен от собствени приходи

на Община Ботевград. Конкретните цели на Програма „Красива община“ са:

 Да се подобри състоянието на зелените площи и парковото обзавеждане общинска собственост;

 Да осигури условия за активно гражданско включване и участие в благоустрояването и поддръжката на зелените площи общинска 

собственост на територията на община Ботевград; 

 Да се създадат условия за благоустрояване, усвояване и използване на прилежащи територии и околни пространства в жилищните 

квартали с цел подобряване условията за живот и отдих;

 Да се насърчи развитието на местните инициативи и доброволчество, водещи до повишаване качеството на живот, социалното 

общуване и гражданска активност. 

Допустими бенефициенти по Програмата „Красива община“ са домоуправители или упълномощени лица от представителите на

етажната собственост, Сдружения на собствениците по чл.44 от ЗУЕС и Собственици на поне 3 имота в непосредствена близост (до 15

м) до допустимия за кандидатстване общински имот.

Допустимият максимален размер на всяко проектно предложение, с което може да се кандидатства за финансиране по

програмата е до 3 000 лева с вкл. ДДС. Програма „Красива община“ не предоставя директно финансови средства, а организира

закупуването и доставката на заложените в проектните предложения стоки и материали – растения, парково оборудване, настилки,

материали и консумативи.



ПРОГРАМА „КРАСИВА ОБЩИНА“
От постъпилите проектни предложения, одобрени и реализирани са 13 (тринадесет), две от тях на територията на с. Трудовец,

едно проектно предложение на територията на с. Литаково, останалите 10 - на територията на град Ботевград.

През м. юни 2019 г. започна доставката на материалите, консумативите и парковото оборудване по каталог на програма „Красива

община“, който е одобрен от Общински съвет. Той бе предложен на кандидатите, които желаят да облагородят междублоковите

пространства и квартални градинки в Ботевград и селата. В средата на м. септември 2019 г. беше доставена голяма част от парковото

оборудване – бетонови пейки, маси за игра с шах и табла. Предстои доставката на паркови кошчета.

Работата по програма „Красива община“ ще продължи и през 2020 г., като до момента има 4 подадени проектни предложения, които

поради изчерпване на ресурса по програмата за 2019 г., ще бъдат включени във финансирането в следващата бюджетна година.



ПРОГРАМА „КРАСИВА ОБЩИНА“



БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ГРАДСКА 
СРЕДА

 Закупени и монтирани са 15 броя нови автобусни спирки 

в Ботевград, в.з Зелин, с. Трудовец и с. Врачеш; 

 Поставени са общо 1380 бр. указателни табели с имена на 

улиците и информационни табели със забележителности във

всички населени места от община Ботевград;



БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ГРАДСКА 
СРЕДА

 Обособена е Синя зона за паркиране с цел облекчаване трафика в центъра на града. Таксата за едночасов престой е 1 лв.; 



БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ГРАДСКА 
СРЕДА



БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ГРАДСКА 
СРЕДА



Паркове и детски площадки 

 Градският парк претърпя мащабна реконструкция в два етапа, която

покрива територия от 65 000 кв.м. Ремонтните дейности обхващат

възстановяване 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. Изгражда се подземна и надземна

инфраструктура, ландшафтно оформление и парково обзавеждане.

 За реализирането на двата етапа от реконструкцията на градския

парк община Ботевград осигури над 1 300 000 лв. от собствени

приходи.

 Нов мини парк в старата част на ж.к. „Васил Левски“ на стойност

310 715 лв., осигурени от собствени приходи на общината.

Изградени са пешеходни алеи, обособени са зелени площи, в част от

които е посадена подходяща растителност, а други са затревени. Жив

плет от различни видове храсти ще отделя и обезопасява парка от

уличките покрай него. Монтирано е парково осветление, подменени

са подземните комуникации.



Паркове и детски площадки 

Градски парк  

Ботевград



Паркове и детски площадки 



Паркове и детски площадки 



Паркове и детски площадки 

Мини парк в кв. „Иван Вазов“



Паркове и детски площадки 



Паркове и детски площадки 

 Изградени са 6 броя нови детски 

площадки в гр. Ботевград, а в процес на 

реализация са още 6;

 Амортизирани детски съоръжения на 

площадките за игра са заменени с нови;



Паркове и детски площадки 



Паркове и детски площадки 



СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

БК „Балкан“

ФК 
„Балкан 

1929“



СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

Община Ботевград развива политика в подкрепа на детско-юношеския спорт и работи активно за развитието му в града и малките

населени места. Ежегодно се осигуряват средства от общинския бюджет за всички спортни клубове, развиващи над 12 вида спорт.

Доказателство за активната подкрепа са отличните резултати, които ботевградските спортни клубове и индивидуални състезатели

реализират. Изградени или възстановени са много спортни съоръжения.

 Община Ботевград е основен спонсор на мъжкия баскетболен отбор „Балкан“, който стана Шампион на България през сезон

2018/2019 г.

 През есента на 2015г. бе възроден мъжкият футболен отбор на Балкан, който стана носител на Купата на Аматьорската

футболна лига за сезон 2018/2019 г., който се финансира от общинския бюджет

 Изцяло обновена бе спортна зала „Георги Христов“ по проект „Инвестираме в спорта за кариерно развитие на младите хора –

двигатели за интелигентен растеж и сближаване между общините Ботевград и Лесковац”

 Спортна зала „Арена Ботевград“ бе оборудвана със спортни съоръжения

 10 000 лева за ремонт на на oткрития плувен басейн в гр. Ботевград

 Стадион „Христо Ботев“ бе безвъзмездно прехвърлен от държавата на община Ботевград 

 60 000 лева за ремонт на сградата на градския стадион „Христо Ботев“, 

 70 000 лева за стадион и съблекални за новосформирания отбор Ракитин /Трудовец/

 100 000 лева за модерна баскетболна площадка и мини футболно игрище

в с.Скравена 

 60 000 лева за изграждане на съблекални ни ограда на стадиона в с. Скравена 

 80 000 лева за мини футболно игрище в с.Врачеш 



СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

 За първи път в своята история Ботевград бе домакин на Световните квалификации по баскетбол за мъже

 През 2018 и 2019 г. в града се проведоха Международни турнини по бокс 

 Доброволци, с подкрепата на община Ботевград, изградиха първия фитнес на открито

 Ремонтирана е настилката на баскетболно игрище при спортна зала „Георги Христов“.

 Ремонтирана е ледената пързалка - покритите от плесени стени са пребоядисани, леденото 

покритие е приведено в норми 

 Проведени бяха десетки благотворителни спортни празници



СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

Футболен стадион с. Трудовец
Мини футболно игрище с. Врачеш

Мини футболно игрище с. Трудовец



КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ 



КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ 

Реализирахме проект за въвеждане мерки за енергийна ефективност в сградата на

НЧ „Христо Ботев 1884“ – гр. Ботевград на стойност 1 281 910,21 лв.

Благодарение на изпълнението му, най-старата културна институция в Ботевград

придоби съвременен и приветлив вид. В рамките на проекта са извършени следните

дейности:

Топлоизолация на външни стени, под и покрив, подмяна на дограма, ремонт на ел.

инсталация и въвеждане на енергоспестяващо осветление; подмяна на тръбна мрежа

и котел в голямата зала; подмяна на вентилационни съоръжения; доставка и монтаж

на нови климатични централи с рекуператори. За обекта са изпълнени мерки за

осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания, съгласно действащите

законови разпоредби.

 Ремонтиран е Големият салон на НЧ

„Христо Ботев 1884“ – демонтаж на

седалки, циклене, фугиране и монтиране на

паркет - 12 600 лв.

 Изградена е газова инсталация с котелно на

природен газ-метан за отопление на малък

салон, фоайе, салон за танци и форуми

Монтирана е система Fenix за отопление на

улуци и водосточни тръби. – 15 000 лв.



КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ 

Инвестирани бяха средства за ремонт и подобряване условията във всички останали читалища в общината. Подменени са

покривите, дограмата и отоплителната инсталация на читалищата в селата Врачеш, Трудовец, Литаково, Скравена, Радотина и

Краево. Освежителни ремонти бяха извършени и в читалищата в с. Гурково и с. Боженица.

НЧ „19-ти февруари 1906“ - с. Скравена, НЧ „Никола Василев Ракитин 1906“ – с. Трудовец, и Общинска читалищна библиотека

„Иван Вазов“ – гр. Ботевград, бяха одобрени да получат средства по Програма „Българските Библиотеки – съвременни центрове за

четене и информираност” за 2019 год., с които ще обновят библиотечния си фонд.

Ежегодно Община Ботевград отпуска субсидия за читалищна дейност в размер на 30 000 лева. Средствата се разпределят съобразно

броя на самодейците в читалищните състави.

 Основно ремонтиран е

покривът на Исторически

музей – Ботевград – 16 000

лв.

 По повод Деня на самодееца –

1 март, ежегодно Общината

отпуска на народните

читалища средства в размер на

2 000 лева.



КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ 

 Заложихме стабилен ръст на средствата в Събитийния календар на община Ботевград.

През 2015 г. те бяха под 40 000 лева, а към 2019 г. завишихме финансовата рамка за

културни мероприятия до близо 80 000 лева;

 Възродихме традицията за провеждането на Великденски събор в Градския парк,

превърнал се в най-мащабното празнично мероприятие в Ботевградски регион.

 Посрещнахме обичаните български изпълнители от група „Фондацията“, Васил Найденов,

Орлин Горанов, Деси Добрева, Нели Петкова, Гъмзата с Брас шоу, Михаела Маринова,

Невена Пейкова, Павел и Венци Венц, Райна, Бобан Здравкович и много други.

 Съвместно с НЧ „Христо Ботев 1884“ организирахме Първи международен детски 

фестивал „Единството е сила“



КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ 



 Благодарение на инициативата „Да направим Ботевград заедно по-красив за Коледа“ през

най-празничните месеци в годината централната градска част и периферията й, сияят по-ярко от всякога.

 Съвместно с НЧ „Христо Ботев 1884“ създадохме инициативата „Мартенски дни на изкуствата“,

която всяка пролет превръща Ботевград в средище на разнообразни културни мероприятия;

 Реставриран бе Паметникът на загиналите в Балканските войни 1912–1913г. и Първата световна война

/1915-1918г./ от град Ботевград на пл. „Незнаен воин“.

КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ 



КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ 

 Изготвихме „Стратегия за устойчиво

развитие на туризма в община Ботевград

2019 – 2025“. В изпълнение на дейностите,

заложени в нея изработихме:

 Туристическо лого и слоган на Ботевград

 Официален туристически портал

www.visitbotevgrad.com

 Рекламно-информационни печатни, видео и 

електронни материали на български и 

английски език 

 Реализирахме инициативата за създаване на

Wiki Botevgrad – първият уикиград в

България. В рамките на инициативата бяха

създадени 150 нови статии в Уикипедия на

над 10 езика за обекти, личности и събития

от община Ботевград. Поставени са

информационни табели с QR кодове на

съответните обекти със статии в Уикипедия,

а също така и на спирките в гр. Ботевград.

 Програма за развитие на Туризма в община

Ботевград 2016 – 2020г.

 Сформирахме Общинска експертна комисия по

категоризация на туристически обекти.

 Учредихме Консултативен съвет по въпросите,

свързани с туризма в община Ботевград

 Предстои цялата територия на община Ботевград

да бъде включена в съвременен биосферен парк

по програмата „Човекът и биосферата“, създадена

от ЮНЕСКО. Това предвижда постигнато

споразумение между Община Ботевград и още

три съседни общини – Правец, Мездра и Роман,

част от чиито територии, също влизат в новата еко

структура.

 Извършено е проучване на пещерите в общината

и са формирани екотуристически маршрути и

атракции.

http://www.visitbotevgrad.com/


Неколкократно нараснаха приходите в Почивна база „Боженишки
Урвич“. (вж. диаграма). Извършен е частичен ремонт на стаите на първи
и втори етаж, кухненският блок е газифициран, закупени са газова печка и
ново спално бельо за хотелската част. 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.

Общият брой на категоризираните обекти, включващи „Места за
настаняване“ и „Заведения за хранене и развлечение е 73 бр. Стойността на
събраните такси от категоризираните обекти е 20 865 лв.

За периода 01.2016 – 08.2019 г. от туристически данък е събрана сумата от
11 413 лв.

КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ 



ЕКОЛОГИЯ

С приемането на Общинската програма за

овладяване популацията на безстопанствените

кучета 2016 – 2021 ежегодно служители на

община Ботевград и екип на Фондация „Четири

лапи“ извършват преброяване на

безстопанствените кучета на територията на

общината. Благодарение на съвместните акции

в мобилната амбулатория са ваксинирани,

кастрирани и обезпаразитени над 300 бр.

безстопанствени кучета и котки.

Служители на Дирекция „Сигурност и

обществен ред“ извършват обходи на града за

установяване на нечипирани и некастрирани

животни.

Общината организира кампания за чипиране на

домашни кучета, като до момента са чипирани

над 200 домашни любимци.

До настоящия момент, община Ботевград, собственик на 1646 ха горски

територии, не е организирано стопанисването на горите, съгласно изискванията

на Закона за горите. През 2017 г. бе изготвено задание за изработване на

горскостопански план, утвърдено от РДГ-София.

 През януари, 2018 г. е сключен договор с „Агролеспроект“ ЕООД за

изработване на „Горскостопански план на горите, собственост на община

Ботевград в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Ботевград.

 Изготвени и процедирани документи, свързани с инвестиционни намерения на

общината, с кандидатстване на община Ботевград по Програма за развитие на

селските райони, Региони в растеж.

 Община Ботевград работи в тясно сътрудничество с ЕКОПАК за разделното

събиране на отпадъци от опаковки.
 Община Ботевград участва като директен бенефициент в „Комбинирана

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и

инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” на Оперативна

програма „Околна среда” 2014-2020г .



ИНОВАЦИИ

 Иван Гавалюгов бе отличен в с приза Кмет на

годината за средна община в категория

„Иновации, наука и образование“ /2017 г./,

„Инвестиции и работни места“ /2018 г./ и „Smart

city” за целия мандат 2015-2019 г.

 Община Ботевград се присъедини към платформа

„Гражданите“, чрез която жителите на града могат

да подават сигнали за нередности

 Стартирахме инициативата „Сподели Коледа“, чрез

която дарихме хранителни продукти на жители на

Общината в неравностойно положение

 Превърнахме Ботевград в първия „Уики Ботевград“

в България



СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД

С цел повишаване сигурността на жителите през юли 2016 г. работа започна

Дирекция „Сигурност и обществен ред“. За периода от създаването й:

 Над 5000 сигнала са получени и обработени на горещия телефон за сигнали от

граждани;

 Над 10 000 лева е стойността на платените глоби, събрани от общинския капан за

безстопанствени животни;

 Дирекцията е оборудвана с модерен център за 24-часово видеонаблюдение;

 Монтирани са 200 бр. камери за видеонаблюдение на възлови места в града и

селата, в които са инвестирани 263 320 лв.

 Изпратени са 154 писма на граждани за премахване на спряно от движение и

изоставено превозно средство на общинска земя или в зелени площи;

 Съставени са 254 бр. актове за установени 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;

 Служителите на дирекцията ежедневно извършват обход на централната градска

част и жилищните квартали в града и селата;



МАЛКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА



СЕЛО ВРАЧЕШ 

 Напълно обновена е детска градина „Детелина“ – 250 000 лв. Ремонтните дейности включват цялостна подмяна на

отоплителната инсталация; цялостна подмяна на водопровод; обновено дворно пространство с уреди и съоръжения за игра;

закупена е готвaрска печка на газ; външно саниране на сградата и цялостна подмяна на дограма; вътрешна шпакловка и

освежаване на занимални и спални помещени, подмяна на легла и гардеробчета, ремонт на външна тераса

 Извършена е реконструкция на площадното пространство в селото. Общата стойност на средствата, вложени в двата етапа на

ремонта е 395 000 лв. Обхватът на проекта е 2095 кв.м. Благоустрояването включва: изграждане на настилки с бетонови плочи

и павета, детска площадка с покритие от подходящи ударопоглъщащи настилки, фонтан с покрито корито - със стоманобетонна

конструкция покрит с естествен камък и стъпващ на телескопични дистанционери, отводняване и захранване с вода на фонтан

и напояване ръчно на зелени площи, осветление, съоръжения за визуална информация и обзавеждане. В северната част се

предвижда алея с ограничен транспортен достъп и асфалтова настилка. В североизточната част е предвиден паркинг - тупик.

Изградена е нова зелена система, която в южната част е на ниво настилка, а в северната под формата на клоцове, отделящи

площадното пространство и обособявайки търговски зони.

 Ремонт на покрив, дограма и осветителни тела, ремонт на санитарен възел и боядисване на Народно читалище „Събуждане

1895” – 58 800 лв.

 Изградено е минифутболно игрище с изкуствена трева – 80 000 лв. 

 Почистена е река Чешковица - от Пейовския мост до Радовец, и е извършен ремонт на Боновския мост – 11 370 лв.

Община Ботевград полага изключително много усилия за подобряването инфраструктурата и условията за живот в селата. В рамките

на мандата в основни и текущи ремонти в инфраструктурата на с. Врачеш са вложени над 1 200 000 лв.  



СЕЛО ВРАЧЕШ 



СЕЛО ВРАЧЕШ 

 Частично асфалтиране по ул. „Трети март”, ул. „Бузлуджа”, ул. „Патриарх Евтимий”, ул. „Захари Стоянов”, ул. „Кольо Видин”

 На два етапа вътре в селото са подменени общо 1580 метра водопровод - 205 000 лв.

 2,8 км довеждащ водопровод от водохващането на река Осеница до пречиствателна станция „Осеница” - 65 000 лв

 Изграждане на 590 м пътно легло по пътя за Гробищен парк- 14 250 лв.

 Полагане на трошенокаменна настилка и асфалтиране на улица между кв. 78 и кв. 80 с дължина 60 м.

 Ремонт на трошенокаменна настилка по четири улици – „Витиня“, „Славейков“ „Гео Милев“ и „Горски път“ – 8 000 лв.

 Изграждане на навес, пътека и плоча в двора на църквата „Свети Димитър“ – 13 700 лв.

 Почистване на нерегламентирани сметища – 3000 лв.

 Ремонт на Пенсионерски клуб и покрив на кметство – с. Врачеш – 5 000 лв.

 Озеленяване и възстановяване на зона за отдих в рамките на Национална кампания

„За чиста околна среда 2017” по ПУДООС – 9 980 лв.

 Монтирани са две нови автобусни спирки



СЕЛО ВРАЧЕШ 

 Ремонт на трошенокаменна настилка на пътя за водохващането над пречиствателната станция – 18 120 лв.;

 Почистване на 300 метра от коритото на река Осеница – 6 000 лв.;

 Почистване на коритата на реките Осеница и Чешковица – 13 000 лв.;

 Ежегодно за НЧ „Събуждане 1895“ се отпуска част от общинска читалищна субсидия, чийто размер се определя в зависимост от

броя на самодейците в читалищните състави;

 Три поредни години община Ботевград финансира провеждането на „Фестивал на бъчвата”;

 Поставени са указателни табели с наименованията на всички улици в селото;

 Изграден е паметник на Вуно Марков в двора на църквата – 3 130 лв.;



СЕЛО ВРАЧЕШ 



СЕЛО ТРУДОВЕЦ

Строително-ремонтните дейности, извършени в инфраструктурата на с. Трудовец надвишават 1 145 000 лв.

 692 000 лв. са вложени в мерки за повишаване енергийната ефективност, ремонт на кухненски блок, основен ремонт на: електро,

ВиК, отоплителни и вентилационни инсталации, вътрешни помещения ,покрив и подмяна на дограма на детска градина „Здравец“

 Вложени са 70 000 лева за изкърпване на дупки и асфалтиране на улиците: „Бистрица“, „Васил Цоцов“, „Поп Михо“, „Спортна

среща“, „Черковна“, м. „Манастирица“, както и в изкърпването на ул. „Отец Паисий“;

 От общинския бюджет са осигурени средства за подобряване на водоснабдителната система в село Трудовец. Изградена е

канализация на обща площ от 260 метра от ул. „Христо Ботев“ и 240 метра от ул. „Бистрица“;

 Изграден е водопровод над 3,5 км до в.з. „Лозята“;

 Подменен е водопровод /800 м/ с отклонения, извършен е ремонт на улични оттоци и асфалтиране на ул. „Георги Попиванов“

на стойност близо 82 770 лева;

 Подменени са 3 автобусни спирки;

 Осигурен е стадион за новосформирания отбор Ракитин /Трудовец/, на който да се играят домакинските срещи на тима

 Община Ботевград осигурява средства за провеждането на Национален фолклорен фестивал „Златни нишки“

 Поставени са указателни табели с

наименованията на всички улици в

селото;

 През 2019 г. в изкърпване на улици в 

селото и вилна зона Лозята са вложени 

50 000 лв.;



СЕЛО ТРУДОВЕЦ

 В рамките на Национална кампания „За чиста околна среда – 2016“ към ПУДООС са отпуснати средства за изпълнение на проект

"Обичам природата - и аз участвам„, чрез който е изградена детска площадка в парка в центъра на с. Трудовец.

 10 000 лв. за изпълнение на проект "Спорт и отдих за всички от с. Трудовец, общ. Ботевград". В процес на изграждане е зона за

спорт и отдих в рамките на Национална кампания "За чиста околна среда-2019" към ПУДООС.

 Извършен е вътрешен ремонт, частична подмяна на покрива и подмяна на дограма на сградата на Здравна служба в с. Трудовец.

За ремонтните дейности са отпуснати 30 000 лв.

 През 2018г. община Ботевград отпусна 10 000 лв. за ремонт на съблекалнята на спортното игрище.

 Подменено е осветлението в парк „Ракитин“

 Извършен е ремонт на учителска стая и помещения за музейна сбирка в сградата на ОУ „Любен Каравелов“ на стойност 6600 лв.

 През 2018 г. и 2019 г. са извършени ремонтни дейности по покривната конструкция, подмяна на дограма, ремонт на малка 

репетиционна зала и вътрешен ремонт на Народно читалище „Никола Ракитин-1890“ на обща стойност 134 000 лв.

 Изграден е пешеходен мост над река

Бистрица, коритото й е почистено, заедно с

тези на реките Касица и Черниш;

 Полагане на трошенокаменна настилка и

частично асфалтиране по ул. „Стефан

Караджа“;



СЕЛО ТРУДОВЕЦ



СЕЛО ТРУДОВЕЦ



СЕЛО ТРУДОВЕЦ

 По протежение на пътя гр. Ботевград – с. Трудовец са поставени енергоспестяващи LED осветителни тела. До момента, 

на вече оборудвания участък, нямаше осветление. В изпълнение на обявената през лятото на 2018 г. обществена поръчка се 

предвижда да бъдат монтирани общо 2000 бр. съвременни осветителни тела на територията на община Ботевград. 



СЕЛО НОВАЧЕНЕ 

През 2016 г. е направен ремонт на железобетонов мост

над река Рударка на стойност 7900 лв.

През 2018 год. Община Ботевград отпуска средства в

размер на 2300 лв. за извършването на допълнително

укрепване и аварийно почистване на част от река

Рударка.

Отпуснати са 4 500 лева от собствени приходи на

общината за изкърпването на уличната мрежа в селото

 Частично е асфалтиран път IV 16113 Новачене - Гурково и е извършен

ремонт на парапета на моста на река Рударка на стойност 18 500 лв.

 Изградени са 367 м. канализация и водопровод на ул. „Ангел Кънчев", ул.

„Искър“, ул. № 7, от О.Т. 68 до О.Т. 146 с обща стойност 43 600 лева.

 В периода 2017г. - 2018г. са инвестирани 70 000 лева в извършването на

ремонтни дейности на тротоари по ул. „Свобода“ и ул. „Гурко“, ул. „Георги

Сава Раковски“ от разклона за с. Боженица към гр. Ботевград

 Ремонт на полицейското управление за 3 500 лева.

 Сменена е дограмата на прозорците на втория етаж на кметството

 Подменени са тротоарни плочи и бордюри от разклона за село Боженица към

гр. Ботевград

 С цел превенция от наводнения е извършено изграждане, реконструкция и

ремонт на брегоукрепително съоръжение на р. Рударка и р. Новаченка

Инвестициите в село Новачене надхвърлят 345 000 лева и включват:  



СЕЛО НОВАЧЕНЕ 

 Подменено е осветлението и е извършен ремонт на църква „Успение Богородично“ на стойност 14 000 лева;

 През 2017 г. са подменени настилки към тераса и е направен ремонт на стълбището на НЧ „Правда 1905“. Отпуснатите средства са

в размер на 9 150 лв;

 През 2017 г. покривът на ОУ „Васил Левски“ е ремонтиран. Изразходваните средства са в размер на 11 100 лв;

 Извършен е ремонт и подмяна на дограма в ДГ „Зора“. Средствата са в размер на 30 000 лв;

 Извършен е ремонт на покрива на сградата на Битов комбинат в с. Новачене на стойност 40 140 лв;

 Поставени са указателни табели с наименованията на всички улици в селото;



СЕЛО НОВАЧЕНЕ 

 В процес на изпълнение е реконструкция на водопроводна мрежа в с. Новачене Дейностите се финансират от Държавен фонд

„Земеделие“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 – „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни

системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. на територията на Община Ботевград“. Общата му стойност е 7 019 481.51 лв., в

това число са:

 Реконструкция на водопроводна мрежа с. Новачене - 1 955 455.12 лв.;

 Реконструкция на водопроводна мрежа с. Литаково - Етап 1 - 1 765 654.25 лв.

 Реконструкция на водопроводна мрежа с. Литаково - Етап 2 - 1 464 356.03 лв.

 Реконструкция на водопроводна мрежа с. Скравена, Етап II - 1 514 502.91 лв.

 Други разходи - 319 513.20 лв.

Срокът за изпълнение на всички дейности, заложени в проекта е до 32 месеца.



СЕЛО СКРАВЕНА 

 Изградено е мини футболно игрище с изкуствена трева в двора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - с. Скравена – 78 000 лв. 

 Изградено е баскетболно игрище с изкуствена настилка в двора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 

 Осигурена е съблекалня тип „контейнер“за ФК „Козаро“ – Скравена 

 Ремонтиран е покривът на манастир „Св. Николай Чудотворец“ 

 Извършен е ремонт на ДГ „Детелина“, който включва цялостна подмяна на дървената конструкция, всички керемиди са сменени с 

нови, поставено е подпокривно пародифузно фолио, направена е нова дъсчена обшивка, поставени са нови улуци и водостоци, както

и система за мълниезащита. Освен новия покрив, стените на градината са топлоизолирани и боядисани, монтирана е и нова дограма. 

Ремонтирани са кухненският блок, терасата и външното стълбище. Поставени са и 40 нови легла и 28 нови гардеробчета, секционен 

шкаф и детски масички.  Общата стойност на ремонтните дейности надвишава 200 000 лв. 

Близо 597 000 лв. са вложени в село Скравена:



СЕЛО СКРАВЕНА 

 Частично асфалтирани са: улица „Алипи Първанов“, ул. „Д-р Петър Берон”, ул. „С. Караджа”, ул. „Иван Йотов”;

 Изградени са 240 метра канализация по ул. „Георги Бенковски“, 120 метра по улица „Цар Калоян“, 200 метра канализация по 

улица „Ангел Кънчев“; 

 Ремонтирана е отоплителната инсталация на Народно читалище „19-ти февруари 1906“, цялостно подменени са 

хидроизолацията на покрива и дограмата на сградата – над 83 000 лв. 

 Паметникът костница на Ботевите четници в с. Скравена е реконструиран - 46 800 лв. 

 Почистено е коритото на река Бебреш и е положен асфалтобетон върху моста над реката; 

 В рамките на Национална кампания „За чиста околна среда – 2019“ към ПУДООС са изградени детска площадка и кът за отдих; 

 Покривът на Здравна служба – с. Скравена е ремонтиран

 В процес на изпълнение е втори етап от реконструкцията на водопроводната мрежа в селото



СЕЛО СКРАВЕНА 



СЕЛО СКРАВЕНА 



 В процес на изпълнение е реконструкция на водопроводна мрежа в с. Скравена. Дейностите се финансират от Държавен фонд

„Земеделие“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 – „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни

системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. на територията на Община Ботевград“. Общата му стойност е 7 019 481.51 лв.

Средствата, определени за реконструкция на водопроводната мрежа в с. Скравена, Етап II са 1 514 502.91 лв.

СЕЛО СКРАВЕНА 



СЕЛО ЛИТАКОВО 

Близо 452 000 лв. инвестирани в подобрения инфраструктурата в село Литаково 

 Подменени са 200 м водопровод по улица „Люто войвода“;

 21 300 лв. са вложени в подмяна на водопровод от участъка между центърa на с. Литаково и входa на ОУ „В. Левски“, участъкът е

частично асфалтиран, а бордюрите са подменени;

 49 500 лв. са отпуснати за изграждане на канализация по ул. „Възраждане“, ул. „Слав Караславов“, ул. „Грънчарска“, ул. „Петко

Икоски“ и за изгражданe на отводнителен предпазен окоп по ул. „Вълчи град“

 Положена е трошенокаменна настилка и частично са асфалтирани ул. „6-ти септември“, ул. „Една българка“, ул. „Велчова завера“,

ул. „Петко Икоски“, ул. „Писана“, ул. „Боговина“, ул. „Майор Томпсън“, ул. „Стара планина“, ул. „Опълченска“

 Частично ремонтирано е площадното пространство около Паметника в селото - 18 600 лв.

 84 000 лв. са вложени в ремонт на дограма, електроинсталация и отоплителна инсталация и покрив на НЧ „Светлина 1900“;

 Поставени са указателни табели с наименованията на всички улици в селото;



СЕЛО ЛИТАКОВО 

 В периода 2017 г. – 2018 г. са отпуснати 136 800 лева за ремонт на ограда и бетонова площадка, основен ремонт на покрив, подмяна

на дограма, направа на топлоизолация, изграждане на отоплителна инсталация и вътрешен ремонт на ДГ "Здравец".

 Общината отпуска 40 000 лв. за ремонт на покрива на сградата на ОУ „Васил Левски“ – начален етап

 През 2018г. е спечелен проект „Изграждане на зона за отдих в УПИ - За комбинат, детска градина и детска ясла в кв. 78, с. Литаково"

в рамките на Национална кампания "За чиста околна среда - 2018" към ПУДООС. Стойността на проекта е 9 100лв.

 Подменен е подът в ОУ „Васил Левски“ – прогимназиален етап. Прогнилото дюшеме е премахнато, поставени са кофраж и

арматура, излят е бетон, направена е замазка, поставен е облицовъчен материал и стените в коридора са боядисани. Отпуснати са 25

600 лева от общинския бюджет.

 Изградена е канализация за водоотвеждане на дъждовни води в участък от ул. „Слав Караславов“ и по ул. „Възраждане“ /172 м./



 В процес на изпълнение е реконструкция на водопроводна мрежа в с. Литаково. Дейностите се финансират от Държавен фонд

„Земеделие“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 – „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни

системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. на територията на Община Ботевград“. Общата му стойност е 7 019 481.51 лв., в

това число са:

 Реконструкция на водопроводна мрежа с. Литаково - Етап 1 - 1 765 654.25 лв.

 Реконструкция на водопроводна мрежа с. Литаково - Етап 2 - 1 464 356.03 лв

СЕЛО ЛИТАКОВО 



СЕЛО РАШКОВО 

Близо 70 000 лева инвестиции в село Рашково, както следва:

 Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране по ул. „Васил Буджашки”, ул. „Христо Ботев” и др.

 Полагане на трошенокаменна настилка в махала Белчово-350м, махала Виноград – 700 м, махала Плачковци-800 м, мах. Пехчени

връх-1500 м, мах. Остра могила-170 м, мах. Равна – 1000 м, мах. Стойково краище – 1000 м

 Отводнителен предпазен окоп по ул. „Забера” – 30 м

 Подмяна на 480 метра довеждащ водопровод от резервоар до улична мрежа на с. Рашково

 Ремонт на асфалтово покритие (кръпки) – местност Виноград и село Рашково – 200 кв м

 Довеждащ водопровод от м. Язовишки камък до резервоар



СЕЛО РАШКОВО 



СЕЛО ГУРКОВО

112 000 лв. инвестиции в инфраструктурата на село Гурково, както следва:

 Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране по ул.„Катрач махала” ул. „Катрач махала“ 2, ул.

„Добравата”, ул. „Чапар махала”, ул. „Джамията”

 Ремонт в сградата на кметството и Народно читалище „Просвета 1927“

 През 2018 г. е извършено изкърпване на дупки по пътната мрежа на селото

 Ремонт на храм „Св. Иван Рилски“

 Направа на пътно легло, полагане на трошенокаменна настилка по улична мрежа

 Подмяна на 340 метра водопровод по участък от главната улица в селото

 Ремонти на асфалтови покрития

 Изработка, доставка и монтаж на детски съоръжения

 Ремонт на водохващане на река Милкьовица

 Облагородяване и озеленяване на терена в с. Гурково в рамките на Национална кампания „За чиста околна среда-2019” към

ПУДООС



СЕЛО ГУРКОВО



СЕЛО БОЖЕНИЦА

Над 116 000 лева, вложени в село Боженица, както следва: 

 Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране по ул. „Урвич”, махала Барбушовци, махала Ганинци,

махала Янков дол

 Направа на пътно легло, полагане на трошенокаменна настилка по улична мрежа

 Ремонт на сградата на НЧ „Севаст Огнян 1932“

 Ремонт на сградата на кметството

 Ремонти и аварийно възстановяване на трошенокаменни настилки по уличната мрежа

 Ремонт на път SFO 3069 Боженица - махала Мурта

 Изкърпване на асфалтово покритие на път SFO 2046 Боженица - Курново с дължина 5.5км

 Ремонт на път в махала Мурта

 Пътят към махала Близнаковци е възстановен с трошенокаменна настилка

 Асфалтиране на дупки по пътната мрежа в селото

 Ежегодно община Ботевград финансира провеждането на Традиционен фолклорен събор и Празник на село Боженица.



СЕЛО РАДОТИНА

Над 76 000 лева, вложени в подобряване инфраструктурата на село Радотина, както следва: 

 Ремонт на сградата на кметството и НЧ „Трифон Христовски 1906“

 Аварийно възстановяване на трошенокаменни настилки в махала „Лага” и

ремонт на трошенокаменна настилка по ул. „Дръстила”

 Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране по

ул. „Димитраки Хаджитошев”, ул. „Градината”, ул. „Басерница”, ул. „Никола Иванов”

ул. Огойски и ул. „Стрела”

 Подмяна на 390 метра водопровод по главна улица от О.Т. 173 до О.Т. 1324

 Ремонт на асфалтово покритие и трошенокаменни настилки

 Ремонт на спирка

 Полагане на трошенокаменна настилка в махала Лаката, махала Лага, водосток

на ул. „Градина

 Текущ ремонт на трошенокаменна настилка по ул. „Дръстила”

 Аварийно възстановяване на трошенокаменна настилка в махала Лага



СЕЛО РАДОТИНА



СЕЛО ЛИПНИЦА 

Над 124 000 лева инвестирани в подобряване инфраструктурата на село Липница, както следва: 

 Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране в махали: Големо Усое, Ломето /1 км/, Преславица /200м/,

Космаранска /150 м/, Славковци /500 м/, Пейовци /70 м/, Лисовци /70 м/; Стейовци /200 м/, Вълкановци и Кьоркьоловци /200 м/,

Стаменовци /700 м/, Пановци /280 м/

 Направа на пътно легло, полагане и аварийно възстановяване на трошенокаменни настилки по улична мрежа

 Подмяна на 1500 метра довеждащ водопровод от пречиствателна станция Черни извор до р-р Сирашки ливади

 Ремонти на асфалтови покрития по уличната мрежа в с. Липница

 Интериорен ремонт и подмяна на дограма, настилки и боядисване в сградата на кметството в село Липница

 Полагане на асфалтобетон по пътя от разклон „Преславица” до центъра на селото



СЕЛО ЛИПНИЦА 



СЕЛО КРАЕВО 

Над 35 000 лева за строително-ремонтни дейности в село Краево, включващи: 

 Полагане на трошенокаменна  настилка  и  частично асфалтиране от входа на селото до махала Славо поле,  махала Минзивара, 

махала Осичена поляна

 Направа на пътно легло, полагане на трошенокаменна настилка по улична  мрежа

 Ремонт на асфалтово покритие в с. Краево

 Ремонт на трошенокаменна настилка в махала Хърта и махала Минзивара

 Изработка, доставка и монтаж на съоръжения за деца от 3 до 12 г. 

 Ремонт на асфалтово покритие, изкърпане на път за махала Минзивара

 Извършване на услуга с механизазия, превоз, полагане и разриване на фрезован материал за махала Харта

 Вътрешен ремонт и ремонт на покрив на сградата на кметство/читалище



СЕЛО КРАЕВО 



СЕЛО ЕЛОВ ДОЛ

Инвестирахме близо 60 000 лева в подобряване инфраструктурата в село Елов дол:

 Полагане на трошенокаменна  настилка  и  частично  асфалтиране  по улица без име: от разклона до кметството 

 Изграждане на основа за път, чрез направа на пътно легло и полагане на трошенокаменна настилка по улична пътна мрежа

 Ремонт в сградата на кметството в село Елов дол  

 Ремонт на автобусна спирка 

 Полагане на асфалтобетон по пътя от табелата на село Елов дол до кметството 

 Фрезоване, закантване, почистване, полагане на асфалтобетон и пастиране с битум на уличната пътна мрежа в селото 

 Подмяна на 500 метра довеждащ водопровод от р-р Елов дол към р-р Ломето

 Подмяна на 500 метра довеждащ водопровод от р-р Ломето към р-р Елов дол 



СЕЛО ЕЛОВ ДОЛ

Махала Стаменовци Махала Космаранска



Отчет на кмета Иван Гавалюгов за първата управленска година от мандат 2015 – 2019 

Отчет на кмета Иван Гавалюгов за втората управленска година от мандат 2015 – 2019 

Отчет на кмета Иван Гавалюгов за третата управленска година от мандат 2015 - 2019

Съдържанието на останалите отчети, изготвени в рамките на текущия мандат може 

да откриете тук: 

ОТЧЕТИ НА УПРАВЛЕНСКИТЕ 
ГОДИНИ

http://botevgrad.bg/data/news/files/1513959026.pdf?а=46
http://botevgrad.bg/data/news/files/1513959026.pdf?а=46
http://botevgrad.bg/data/news/files/1543319439.pdf?а=46

