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Отчет на кмета за първата година от мандат 2019 – 2023

ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД ЗА ПЪРВАТА
ГОДИНА НА УПРАВЛЕНИЕ ОТ МАНДАТ
2019-2023

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
01.11.2019 г. – 01.11.2020 г.
ЦЕЛ:
Основна цел в развитието на община Ботевград в рамките на мандат 2019-2023г.
е постигането на ускорен и динамичен растеж, основан на прозрачно и ефективно
управление на публичните ресурси, инвестиции, подобряване качеството на услугите,
създаване на условия за реализация на успешни общности и личности.
Следвайки основните приоритети, заложени в програмата за управление за
текущия мандат, в настоящия отчет представям на Вашето внимание успешно
реализираните цели, групирани по направления.
През

периода

на

първата

година

от

управлението на мандат 2019 - 2023 продължихме
работа, следвайки стриктно и последователно
заложените цели в Управленската програма. 2020г.
обаче се оказа неподозирано различна за целия свят,
изправяйки ни пред предизвикателството да се борим
за здравето и живота си в условията на социална
изолация. Пандемията от COVID -19 наложи промени
в

организацията

на

работа

и

на

Общинска

администрация – Ботевград, което, разбира се,
промени и фокусът в реализацията на някои от целите, заложени в Програмата ни за
управление. Въпреки всичко и доколкото извънредната ситуация го позволи, сме изпълнили в
голямата си част задачите, които сме си поставили за първата година от настоящия
управленски мандат.
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От началото на тежката пандемия, причинена от
COVID -19, в която всички живеем до момента,
Община Ботевград не спира своята борба с вируса на
всички фронтове – от превенция и ограничаване на
заразата

на

своята

територия

до

справяне

с

последиците върху хората, бизнеса и институциите.
Още с въвеждането на извънредното положение в страната, с моя Заповед от 09.03.2020г.
бе сформиран Общински кризисен щаб, в който са представени основните институции,
отговорни

за

създаването

на

организация

и

контрол

по

спазването

на

противоепидемичните мерки, въвеждани поетапно със Заповеди на Министъра на
здравеопазването. В съответствие с неговите решения, координирани с Областния
кризисен щаб на Софийска област, Общинска администрация – Ботевград успява и до
настоящия момент да се справя с предизвикателствата, които наложи на света
пандемията от COVID -19.

Общината предоставя предпазни средства и дезинфектанти на
обществените институции на своята територията
За времето от началото на пандемията Община Ботевград не спира регулярно да
снабдява с консумативи всички обществени институции на територията си.
Дезинфектанти за ръце, повърхности и под; лични предпазни средства (маски за
еднократна и многократна употреба, шлемове, предпазни облекла); диспансъри за
дезинфектанти, уреди за измерване на телесната температура и др. са получили според
нуждите си: ОП „Балкан“, ОППД „Боженишки Урвич“, ОП БКС, ЦНСТ, ЦСРИ, ДЦДМУ,
Кметствата и Кметските наместничества.
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Всички детски градини на територията
на общината се обезпечават регулярно с
необходимите консумативи и материали за
безопасна работа в условията на пандемия,
съобразно указанията на Министерството на
здравеопазването

и

Министерството

на

образованието и науката.
Регулярно Общината се грижи за дезинфекцията и на
обществените площи. Периодично се дезинфекцират пейки,
автобусни спирки, кошове за отпадък, паркове и пространства, на
които има засилен човекопоток; ежедневно се дезинфекцират
общите части в сградите на Поликлиниката и МБАЛ – Ботевград,
организирана е работата на Общинска администрация - Ботевград,
съобразно въведените мерки за недопускане разпространението на
COVID -19.
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Шест перфузора, шест пациентски монитора и ново оборудване за
линейка получи МБАЛ Ботевград
За подпомагане на нуждите на МБАЛ Ботевград в борбата с COVID - 19 Община
Ботевград откри дарителска сметка още през м. март 2020 г.
По

решение

на

Комисия,

назначена със заповед на Кмета да
контролира

и

управлява

дарените

средства, и съобразно предложение,
отправено от тогавашния управител на
МБАЛ–Ботевград д-р Пламен Китанов,
през м. юни с част от парите бяха закупени шест едноканални перфузора и шест
пациентски монитора, на стойност 19 260,00 лв. (деветнадесет хиляди двеста и шестдесет
лева), които бяха предоставени на болничното заведение.
През м. юли, отново със средства от дарителската сметка, се закупи ново
оборудване за линейката на общинската болница.
То включва: дефибрилатор, чанта за спешна
помощ, която съдържа: кислородна бутилка, шлаух
за връзка с кислородната бутилка, ларингоскоп,
апарат за кръвно налягане, стетоскоп, универсални
ножици и други, компактен вакуум аспиратор,
подходящ

за

малка

и

средна

хирургия

и

антидекубитален матрак. Отпуснатите средства са
в размер над 5000 лева.

Община Ботевград осигури средства за разкриване на специализиран
приемен Ковид кабинет и за ремонт на инсталацията за медицински
газове във ВО
Като допълнителна мярка във връзка с нарастващия брой на заболелите от COVID
– 19 в общината и според указанията на Министъра на здравеопазването в МБАЛ
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Ботевград спешно беше изграден и разкрит специализиран приемен COVID
кабинет в топлата връзка между Блок 1 и Блок 4., за което Общината осигури близо 20
хил. лв. В новоизградената приемна се извършва предварително тестване на пациенти
със съмнения за корона вирус, след което се преценява в кое отделение е възможно
тяхното настаняване.
Още 12 000 лв. бяха осигурени за ремонтни дейности, доставка и монтаж на
инсталация за медицински газове в отделението по вътрешни болести, където се наложи
да бъдат разкрити допълнителни 8 места за лечение на заразени с Коронавирус.
При втората и най – тежка вълна на корона
вируса на територията на нашата страна,
Общината закупи за персонала и пациентите на
МБАЛ Ботевград антигенни тестове, както и
прецизен вортекс за бързо и сигурно разклащане
и смесване на проби. На лечебното заведение
бяха предоставени и други консумативи от първа
необходимост, както и 45 броя защитни облекла за медицинските лица, обслужващи
Ковид отделението.

МБАЛ – Ботевград вече има нов мобилен рентгенов апарат
По решение на ОбС – Ботевград в края на календарната година от собствени
приходи на Общината бяха отпуснати 114 000 лева за закупуване на нов мобилен
дигитален рентгенов апарат, тип
„Кугъл“ за нуждите на общинската
болница, тъй като наличният в
лечебното заведение е морално
остарял. Апаратът е изключително
необходим при диагностиката на
белодробни заболявания, особено
в ситуацията на пандемия от
COVID – 19.
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От тази година нов пътнически бус вози пациентите на
отделението по хемодиализа в Ботевград
Бусът

е

закупен на лизинг,
а

Общината

е

заплатила
първоначалната
вноска, която е в
размер на 13 200
лева.

Средствата,

за да се сдобие
болницата с така
необходимото возило са предвидени в общинския бюджет за 2020-та година.
Това е втора голяма подкрепа от страна на Община Ботевград конкретно за
отделението по хемодиализа, след като по – рано бяха отпуснати над 200 000 лева за
закупуване на нови апарати за хемодиализно лечение.
Също с общински средства бе извършен и ремонт на отделението.

Реконструирани са товарните асансьори в болницата и
поликлиниката
80 000 лв. осигури общината за реконструкция и преработка на двете товарноасансьорни уредби – в сградата на МБАЛ –
Ботевград

и в сградата на Поликлиниката.

Монтирани преди повече от 50 г., те бяха в
изключително

компрометирано

експлоатационно състояние, което наложи
пълната им реконструкция. През 2021 г. се
предвижда и реконструкция на пътническия
асансьор в сградата на Поликлиниката.

Отчет на кмета за първата година от мандат 2019 – 2023

3 500 000 лева за ремонт на МБАЛ – Ботевград отпусна
Министерски съвет
С постановление на Министерски съвет са одобрени 3 500 000 лева за внедряване
на мерки за енергийна ефективност и основен ремонт на МБАЛ Ботевград - блокове 1, 2
и 3.
Обещанието, че държавата ще подпомогне
със средства реализацията на проекта за ремонт на
местното лечебно заведение, бе дадено от премиера
Бойко Борисов по време на срещата му с кмета
Гавалюгов, състояла се на 13 октомври на входа на
Ботевград.

„МБАЛ - Ботевград” ЕООД с положителен финансов резултат за
втора поредна година

По информация от годишния финансов отчет на предприятието, става ясно, че за
2019-та година, МБАЛ Ботевград е с положителен финансов резултат за втора поредна
година (2018-та и 2019-та). Приходите от дейността на МБАЛ - Ботевград през 2019
година са 4 925 000 лв., което е 990 000 лв. повече в сравнение с предходната година.

Отчет на кмета за първата година от мандат 2019 – 2023

Завърши цялостната реконструкция на Градския парк
Реализирането на цялостния проект „Реконструкция и благоустрояване на
Градски парк в град Ботевград“ цели да подобри физическата и жизнената среда в
община Ботевград като предпоставка за осигуряване на устойчива и екологична среда с
по – високо качество на живот и нови
възможности

за

икономическо

и

социално развитие. С реновиране и
разширяване на зоните за отдих и спорт
на жителите и гостите на Ботевград се
осигурява възможност за активен и
пасивен отдих в благоприятни условия.

Тази година, със завършването на етап 3 и 4, приключи цялостната
реконструкция на парка. Етап 3 включваше реновиране на връзката между северната и
южната част на парка, а етап 4 - на най – южната част на парка.
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Въжен парк и уличен фитнес ще радват посетителите на обновения
Градски парк
В най – южната част на Градския парк, до стадион
„Христо Ботев“, ще бъдат обособени още 3 сектора:
въжен парк, детска площадка и уличен фитнес.
Съоръженията са производство на френския концерн
PROLUDIC SA.
Въжените съоръжения са три вида: двоен
хексагон, тролей и пирамида. Тези игрови елементи
дават на децата възможност да се изкачват и да
балансират,

изграждайки

сила

и

гъвкавост

по

оригинален начин. В тази зона до момента се намираха
циментови животни, които и сега ще бъдат част от
цялостната визия на игровата зона.
За всички любители на уличния фитнес, северно
от

скейт

зоната,

ще

бъдат

монтирани

мултифункционални спортни съоръжения за тренировки
на открито.

Ремонтирана е част от натоварената улична мрежа около
Градския парк
Финален щрих към завършената реконструкция на Градския парк са ремонтът и
рехабилитацията на големи участъци от улиците „Захари Стоянов“ и „Георги Сава
Раковски“.

Те

бяха

с

изключително

компрометирана асфалтова настилка, тъй
като по същите се извърши ремонт за
подмяна на
централния водопроводен пръстен. След
подмяната

на

всички

комуникации

и

приключването на ремонтните дейности в
градския парк, асфалтовата настилка и

Отчет на кмета за първата година от мандат 2019 – 2023

бордюрите на ул. „Захари Стоянов“ – от ул. „Княз Борис I“ до стадион „Христо Ботев“ и
продължението по ул. „Георги Сава Раковски“ до ул. „Витоша“ бяха подменени.

Благоустроено беше междублоковото пространство между улиците
„Славейков“ и „Дондуков“
През месец юни 2020-та година започна благоустрояването на междублоковото
пространство в квартал 26, ул. „Славейков“ №1 и ул. „Дондуков“ №4.
В рамките на проекта за
реконструкция на междублоковото
пространство, с обща площ над 5 000
кв.

м,

са

дейности:

извършени
нова

следните

канализация

за

повърхностните води – 300 метра,
изграждане на нови тротоари и
пренареждане на стари – 1 412 кв. м,
положени са 1 752 кв. м асфалтово
покритие и 1 082 кв. м – паркинг
елементи на тревна фуга, монтирани са улични
LED осветители – 14 бр., и други. Изградена е
и 150 кв. м циментова плоча за детска
площадка.
За извършените дейности от бюджета на
общината беше заплатена сума в размер на
59386.00 лева.
Проблемът с паркирането в междублоковото пространство беше решен с
разкриването на 120 паркоместа за жителите на блоковете.
Ремонт на тротоари на друго междублоково пространство, това при бл. 50 в жк
„Васил Левски“, с подобект „Вход паркинг източна страна и пешеходна алея до блока
западна страна“, етап 2 беше извършен на стойност 1 164.80 лева.
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54 516 лева собствени средства е вложила Община Ботевград в
изработка, доставка и монтаж на детски съоръжения за изграждане на
детски площадки
Изграждането и обновяването на детски площадки е важна част от
подобряването на ифраструктурата, която се осъществява на територията,
както на града, така и на селата. 54 516 лева собствени средства са вложени
в изработка, доставка и монтаж на детски съоръжения за изграждане на
кътове за игра на най – малките жители.
Над 214 225 лева са осигурени за благоустрояване и ремонтни
дейности на територията на село Трудовец
Над 214 225 лева е сумата, която е вложена в благоустрояването на село Трудовец
за 2020-та година.
От тях за подобряване на водопреносната мрежа са 110 819,30 за улиците:
„Ивайло“, „Спортна среща“, „Урвич“.
За изкърпване на уличната мрежа в селото – 40 000 лева, за ремонт на сградата на
Дом на покойника – 22 000 лева, за изграждане на мини парк с детска площадка и
възстановяване на обществена чешмата в кв. „Триъгълника“ - 29 996.10 лева , както и
1183.30 лева за изграждане вътрешна сградна газова инсталация на газ метан в сградата
на ДГ „Здравец“.
И през този мандат Общината продължава
да подкрепя спортните дейности, които жителите
на Трудовец развиват. През 2020г. за доставка на
материали и за изграждане на трибуна със сто и
четири (104бр.) места на стадиона в селото са
изразходвани общо над 10 227 лева.
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43 000 лева за подобряване състоянието на пътната настилка в
село Врачеш
40 000 лева за изкърпване на асфалтовата настилка и 3 000 лева за
трошенокаменна настилка на улица „Дунав“ е вложила общината в улиците на Врачеш
за изминалата година. Отремонтирани са и аварийни проблеми, предимно в
канализацията на селото.
Ремонт на читалищната сграда в село Скравена
В

сградата

на

читалище „19-ти февруари
1906“ в село Скравена се
развива
културно
дейност.

библиотечна
–

и

масова
Лошото

състояние на материалната
база наложи рехабилитация
на стойност 7393.70 лева, която пое Общината.
Във една от най – населените вилни зони на територията на общината - в.з.
„Лозята“, с. Скравена се извършва текущ ремонт на трошенокаменните настилки за
сумата от над 8189 лева.

Ремонтни дейности и в малките населени места бяха предвидени и
изпълнени през изминалия отчетен период
За село Радотина - ремонт на покрива на сградата на Кметство и Читалище на
стойност 47635.00 лева. Текущ ремонт на трошенокаменни настилки в селото 4144.00 лева.
За село Гурково - текущ ремонт на покрива на сградата на Кметство и Читалище
- 48486.00 лева.
За село Краево - текущ ремонт на покрива на сградата на Кметство и Читалище
на стойност 39444.90 лева. Текущ ремонт на асфалтово покритие на улична мрежа
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в село Краево - 24853.50 лева и текущ ремонт на трошенокаменни настилки за
обща стойност - 4868.40лв.
За село Липница - текущ ремонт на покрива на сградата на Кметство и Читалище
- 45003.00 лв. Ремoнт и подмяна на довеждащ водопровод от резервоар Сирашки
ливади до облекчителна шахта в село Липница - 19151.10 лева. Подмяна на част
от довеждащ водопровод в махала Ломето в село Липница - 12798.80 лева, както
и текущ ремонт на трошенокаменни настилки в село Липница - 7299.30 лева.
За село Елов Дол Общината се погрижи за обезопасяване на моста на река
Капичевски дол за сумата от 25808.60 лева
За село Рашково - текущ ремонт на асфалтово покритие на улична мрежа в селото
– 14805 лв., както и текущ ремонт на трошенокаменни настилки за 15234.30 лева.
За ремонтни дейности в малките населени места: с. Рашково, с. Елов Дол, с.
Липница, с. Краево и с. Радотина средствата през отчетния период възлизат на над
309 000 лева.

Над 51 000 000 лева са постъпили като външно финансиране в
Община Ботевград през периода на управление на Гавалюгов и
неговата администрация
Кандидатстването и финансирането на Община Ботевград по европейски и
национални програми и проекти е основна дейност, благодарение на която градът и
селата в общината придобиват изцяло нов и модерен облик. В рамките на предходния
мандат на кмета Иван Гавалюгов (2015 г. – 2019 г.) в общината, от външно финансиране,
са постъпили повече от 51 000 000 лева. Резултатите вследствие тяхното усвояване са
видими в подобрената ВиК инфраструктура, десетките санирани жилищни и обществени
сгради, новопостроените и реновирани детски площадки и напълно обновения Градски
парк.

В първата управленска година на мандат 2019 – 2023 г. са осигурени средства
за реализация на проекти на обща стойност 34 281 494.37 лв.
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Проектите с европейско финансиране са на стойност 33 873 752 лв.

През 2020г. община Ботевград изпълнява 8 проекта по Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. на обща стойност 7 743 505.11 лв.
Шест от проектите, които са в процес на реализация са по процедура „Енергийна
ефективност в периферните райони 2“ по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в периферните райони“. В рамките на шестте проекта се
прилагат мерки за повишаване на енергийна ефективност на 5 публични и 17
многофамилни жилищни сгради, разпределени по следния начин:


проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и
многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 1” на
обща стойност 1 121 903,78 лв., включващ сградата на РУ на МВР Ботевград и
четири многофамилни жилищни сгради с адреси: ул. „Славейков“ № 20, вх. А и
вх. Б, ул. „Янтра“ № 4, ул. „Стефан Караджа“ № 2, ул. „Стара планина“ № 16;



проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и
многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 2” на
обща стойност 1 127 862,10 лв., включващ сградата на Военен клуб и три
многофамилни жилищни сгради с адреси ул. „17-ти ноември“ № 7, ул.
„Бенковска“ № 26, вх. А и ул. „Г.С. Раковски“ № 25, вх. Б, бул. „България“ № 4;



проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и
многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 3” на
обща стойност 1 154 690,18 лв., включващ сградата на ДГ „Кокиче“ и две
многофамилни жилищни сгради с адреси бул. „Цар Освободител“ № 18 и бул.
„Трети март“ № 83;
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проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и
многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 4” на
обща стойност 1 137 064,66 лв., включващ сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий“ и две многофамилни жилищни сгради с адреси бул. „България“ № 8 и
ул. „Стара планина“ № 18;



проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и
многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 5” на
обща стойност 1 102 262,88 лв., включващ сградата на физкултурния салон на ОУ
„Н. Й. Вапцаров“ и две многофамилни жилищни сгради с адреси ул. „Александър
Стамболийски“ № 39, вх. А и вх. Б и ул. „Патриарх Евтимий“ № 70, вх. А, Б и В;



проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и
многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 6” на
обща стойност 1 115 700,20 лв., включващ четири многофамилни жилищни
сгради с адреси: ул. „Гурко“ № 11, бул. „Цар Освободител“ № 20, ж. к. Васил
Левски № 24, бул. „Трети март“ № 73;
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През 2020 г. приключи изпълнението на проект „Подай ръка“, финансиран по
ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура „Подкрепа за деинституционализация на
грижите за деца“, Приоритетна ос 5
„Регионална

социална

инфраструктура“, на обща стойност
932 821.31 лв. В рамките на проекта
се извършиха строително-ремонтни
дейности в сградата на Младежки
дом

–

Ботевград,

преустройство
обект

на

в

Център

подкрепа

/ЦОП/,

оборудване

и

включително
самостоятелен
за

обществена

закупено

бе

обзавеждане

за

бъдещото функциониране на социалните услуги ЦОП и Дневен център за подкрепа на
деца с увреждания и техните семейства /ДЦПДУТС/.
През текущата година продължава изпълнението на 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
лева.
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В процес на реализация е проект „Реконструкция и рехабилитация на
водоснабдителните системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. на
територията на община Ботевград“, финансиран по Програма за развитие на селските
райони 2014-2020 г., на обща стойност 7 019 481.50 лв. с вкл. ДДС. Извършват се
строително-ремонтни дейности за реконструкция на водопроводните мрежи в селата
Скравена, Литаково и Новачене.
На 18.11.2019 г. е сключен договор между Община Ботевград и Държавен фонд
„Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на
проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради на
територията на Община Ботевград, в които се предоставят обществени услуги, с
цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ на стойност 462 425,83 лв. с вкл.
ДДС по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските
райони 2014-2020 г. В рамките на проекта ще бъдат изпълнени мерки за повишаване на
енергийната ефективност в сградите на кметствата Врачеш, Скравена, Литаково и Елов
дол.

На 23.12.2019 г. бе подписан договор между Община Ботевград и Държавен фонд
„Земеделие“ за финансиране на проект с наименование „Реконструкция и
рехабилитация на съществуващи общински пътища на територията на община
Ботевград" на обща стойност 6 968 109.96 лв. с вкл. ДДС, който ще се реализира по
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура от Програмата за развитие на селските райони
2014-2020. Средствата ще бъдат инвестирани в рехабилитацията на следните общински
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пътища: път SFO2046: /SFO1093 Новачене – Боженица/Боженица – Граница общ.
(Ботевград-Роман) – Курново - ЖП гара Струпеца- Елов дол; SFO1040: /БотевградВитиня/ - Врачеш – Врачешки манастир; SFO2047: Ботевград - летовище Зелин и
SFO3056:/SFO3054 Новачене – Липница - Елов дол.
През
година

в

изпълнение

2020-та
процес
е

на

проект

„Адаптация

и

изпълнение

на

социални иновации за
заетост

на

маргинализирани
групи, чрез обществени
поръчки“, финансиран
по

процедура

„Транснационални партньорства“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. на
стойност 123 637,76 лв. Основната цел на проекта е да се проучи как да се създадат
работни места, възможности за стаж и чиракуване, работни навици за хора, отдалечени
от пазара на труда с много ниско образование и да се обмени опит по време на
тематичните семинари, организирани от партньорската организация. Проектът се
изпълнява в партньорство с Национален институт за здравеопазване и социални грижи
(НИЗСГ), Хелзинки, Финландия.
През 2020-та година стартира изпълнението на проект „Патронажна грижа за
възрастни хора и лица с увреждания в община Ботевград и община Мирково“,
финансиран по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания –
Компонент 3“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
година на обща стойност 280 425.00 лева. В рамките на проекта се предвижда
осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда за лица, които са застрашени в найголяма степен от настъпилата пандемия от COVID-19.
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В процес на изпълнение е проект „Хетеротопии“, финансиран по програма
Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, на обща стойност
1 019 926.88 лв.

Проектът се реализира в партньорство с Народен музей, гр. Лесковац, Сърбия. В
рамките на проекта са предвидени за изпълнение дейности за социализация и
експониране на Часовниковата кула, за реализиране на Музей на открито и за
обособяване на Промотиращ център.
На 24.09.2020 г. влезе в сила договор за субсидия за реализацията на проект
„Околната среда – бъдеще и отговорност на всички“ на обща стойност 1 163 985.69 лв.,
от които 655 622,83 лв. са средствата за община Ботевград. Проектът се изпълнява по
приоритетна ос „Околна среда“, специфична цел „Защита на природата“ с финансиране
по програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия.
Община Ботевград участва в този проект като втори партньор заедно с Туристическа
организация гр. Сурдулица, Република Сърбия. В рамките на проекта се предвижда
закупуване на специализирано техническо оборудване за опазване и възстановяване на
екосистемите в защитените природни зони на територията на община Ботевград,
изработване на план за управление на защитената местност „Дренето“, както и
организиране на съвместни събития за обмяна на опит между заинтересовани страни от
трансграничния регион.
В начална фаза на изпълнение е проект „Изграждане на компостираща инсталация
и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на РСУОРегион Ботевград“ по ОП „Околна среда“, Приоритетна ос 2 „Отпадъци“, процедура
„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и
на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци", който се изпълнява в
партньорство с общините Правец и Етрополе и е на обща стойност 9 600 617.51 лв.
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Основната цел на проекта е чрез изграждане на компостираща инсталация и на
инсталация за предварително третиране на битови отпадъци да се намали количеството
депонирани битови отпадъци на територията на трите общини.

Проекти с национално финансиране на стойност 407 742,00 лв.
Проектите с национално финансиране за текущия отчетен период възлизат на
стойност 407 742,00 лв.
394 974,00 лв. от общата сума са инвестирани
в проект „Детска градина „Детелина“, с. Скравена,
община

Ботевград

преустройства,

–

втори

подмяна

на

етап:

Вътрешни

инсталации

благоустрояване

и
на

дворно пространство“,
финансиран по мярка
М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ на
Проект „Красива България“ към МТСП.

Останалата сума от 12 768,00 лв. е инвестирана в проект „Живей активно“,
финансиран в рамките на Национална кампания „Чиста околна среда 2020 г.“ към
ПУДООС.
1.3. Одобрени проекти, предстоящи за реализация
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В рамките на първия прием за подаване на проектни предложения по „Програма за
изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски
градини и училища 2020-2022 г.“ към Министерство на образованието и науката община
Ботевград получи одобрение на следните два проекта: „Преустройство и пристройка
на ДГ „Кокиче“, гр. Ботевград“ и „Изграждане на нова сграда на ДГ „Здравец“, с.
Литаково, общ. Ботевград“, за реализацията на които ще получи общо финансиране в
размер на 855 900 лв.

В процес на изпълнение за 22 сгради са мерки за енергийна
ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на
територията на град Ботевград

1. Във връзка с реализацията на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 –
2020г., Община Ботевград е избрала изпълнители чрез процедури за възлагане на
обществени поръчки и е сключила договори за изпълнение на следните обекти:
1.1. „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор)
за въвеждане на мерки за ЕЕ в пет сгради по проект „Въвеждане на мерки за енергийна
ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град
Ботевград – етап 1”, както следва:
- „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за
въвеждане на мерки за ЕЕ в сградата на РУ на МВР, гр. Ботевград, ул. „Свобода“ №
11“.
- „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за
въвеждане на мерки за ЕЕ в многофамилна жилищна сграда „Славейков 20“, кв. 39,
Ботевград, ул. „Славейков“ № 20, вх. А, Б“.
- „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за
въвеждане на мерки за ЕЕ в многофамилна жилищна сграда „Янтра“, Ботевград, ул.
„Янтра“ № 4“.
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- „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за
въвеждане на мерки за ЕЕ в многофамилна жилищна сграда „Зелин“, Ботевград, ул.
„Стефан Караджа“ № 2“.
- „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за
въвеждане на мерки за ЕЕ в многофамилна жилищна сграда „Александрови“,
Ботевград, ул. „Стара планина“ № 16“.
1.2. „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор)
за въвеждане на мерки за ЕЕ в четири сгради по проект „Въвеждане на мерки за
енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията
на град Ботевград – етап 2”, както следва:
- „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за
въвеждане на мерки за ЕЕ в сградата на „Военен клуб“, гр. Ботевград, пл. „Незнаен
воин“ № 6.
- „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за
въвеждане на мерки за ЕЕ в многофамилна жилищна сграда „Синчец“, Ботевград,
ул. „17-ти ноември“ № 7.
- „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за
въвеждане на мерки за ЕЕ в многофамилна жилищна сграда „Зора“, Ботевград, ул.
„Бенковска“ № 26, вх. А, ул. „Г. С. Раковски“ № 25, вх. Б.
- „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за
въвеждане на мерки за ЕЕ в многофамилна жилищна сграда „Урвич“, Ботевград, бул.
„България“ № 4.

1.3. „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор)
за въвеждане на мерки за ЕЕ в три сгради по проект „Въвеждане на мерки за енергийна
ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град
Ботевград – етап 3”, както следва:
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- „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за
въвеждане на мерки за ЕЕ в сградата на ДГ „Кокиче“, кв. 169, ул. „Адриан Атанасов“
№ 10.

- „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за
въвеждане на мерки за ЕЕ в многофамилна жилищна сграда „Космос“, Ботевград,
бул. „Цар Освободител“ № 18.
- „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за
въвеждане на мерки за ЕЕ в многофамилна жилищна сграда „Явор“, Ботевград, бул.
„Трети март“ № 83.
1.4. „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор)
за въвеждане на мерки за ЕЕ в три сгради по проект „Въвеждане на мерки за енергийна
ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град
Ботевград – етап 4”, както следва:
- „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за
въвеждане на мерки за ЕЕ в сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, кв. 178, ул.
„Адриан Атанасов № 8“.
- „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за
въвеждане на мерки за ЕЕ в многофамилна жилищна сграда „Венец“, Ботевград, бул.
„България“ № 8.

Отчет на кмета за първата година от мандат 2019 – 2023

- „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за
въвеждане на мерки за ЕЕ в многофамилна жилищна сграда „ЖСК Стара планина“,
Ботевград, ул. „Стара планина“ № 18, вх. А, Б.
1.5. „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор)
за въвеждане на мерки за ЕЕ в три сгради по проект „Въвеждане на мерки за енергийна
ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град
Ботевград – етап 5”, както следва:
- „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за
въвеждане на мерки за ЕЕ в сградата на Физкултурен салон на ОУ „Н. Й. Вапцаров“
гр. Ботевград, кв. 63, ул. „Стара планина“ № 2“.
- „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за
въвеждане на мерки за ЕЕ в многофамилна жилищна сграда „Детелина“, находяща
се Ботевград, ул. „Александър Стамболийски“ № 39, вх. А, Б“.
- „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за
въвеждане на мерки за ЕЕ в многофамилна жилищна сграда „Хоризонт“, Ботевград,
ул. „Патриарх Евтимий“ № 70, вх. А, Б, В“.
1.6. „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор)
за въвеждане на мерки за ЕЕ в четири сгради по проект „Въвеждане на мерки за
енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията
на град Ботевград – етап 6”, както следа:
- „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за
въвеждане на мерки за ЕЕ в многофамилна жилищна сграда „Гурко“, Ботевград, ул.
„Гурко“ № 11“.
- „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за
въвеждане на мерки за ЕЕ в многофамилна жилищна сграда „Звезда“, Ботевград, бул.
„Цар Освободител“ № 20“.
- „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за
въвеждане на мерки за ЕЕ в многофамилна жилищна сграда "Златна панега",
Ботевград, ж. к. „Васил Левски“, бл. 24“.
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-

„Изпълнение

(проектиране,

на

инженеринг

строителство

и

авторски надзор) за въвеждане на
мерки

за

ЕЕ

в

многофамилна

жилищна сграда „Трети март“,
Ботевград, бул. „Трети март“ №
73“.
Изпълнението на мерки за
енергийна ефективност в обществени
и многофамилните жилищни сгради в
Община Ботевград ще допринесе за:
 по-високо ниво на енергийната ефективност и намаляване на разходите за
енергия;
 подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на
жизнения цикъл на сградата;
 осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за
устойчиво развитие.
Чрез изпълнение на гореописаните мерки за енергийна ефективност се цели да се
осигурят по-добри условия на работа и живот за гражданите, топлинен комфорт,
достъпност и по – високо качество на жизнената среда.
1.7. „Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от Закона за
устройство на територията - извършване на оценка на съответствието на инвестиционния
проект, упражняване на строителен надзор по проекти на Община Ботевград по
процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-2“ на ОП „Региони в растеж“
2014-2020”, с шест обособени позиции.
1.8. „Изработване и доставка на промоционални материали за информация и
публичност по шест проекта на община Ботевград по процедура „Енергийна ефективност
в периферните райони – 2“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, запазена по чл. 12 от
ЗОП, с шест обособени позиции”.
Дейностите по гореописаните договори са в процес на изпълнение.
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Две обществени поръчки са проведени за включване на допълнителни
сгради по програмата за изпълнение на мерки за Енергийна
ефективност

2. С оглед включването на допълнителен брой обекти (публични и частни сгради) в
програмата за изпълнение на мерки за енергийна ефективност-3, са проведени следните
обществени поръчки с предмет, както следва:
2.1. „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране по чл. 48 от Закона
за енергийната ефективност на жилищни сгради на територията на гр. Ботевград по
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“;
2.2. „Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-7 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ на жилищни сгради на
територията на гр. Ботевград по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“;
Дейностите по т.2.1. и т.2.2. са извършени на 10 сгради с общо РЗП 62 503 кв. м.,
а именно:
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- жилищна сграда с адм. адрес: бул. „Цар Освободител“ №16, вх. А,Б,В,Г,Д
- жилищна сграда с адм. адрес: ул. „Акад. Стоян Романски“ №32, вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж
- жилищна сграда с адм. адрес: пл. „Освобождение“ №5, вх. А,Б,В,Г
- жилищна сграда с адм. адрес: ж.к. „Васил Левски“ бл.29, вх. А,Б,В,Г,Д
- жилищна сграда с адм. адрес: ул. „Свобода“ №2, вх. А,Б
- жилищна сграда с адм. адрес: ж.к. „Васил Левски“ бл.28, вх. А,Б,В,Г,Д
- жилищна сграда с адм. адрес: ул. „Г.С. Раковски“ № 1, № 3, № 5
- жилищна сграда с адм. адрес: пл. „Освобождение“ № 11, вх. А,Б
- жилищна сграда с адм. адрес: бул. „България“ №7, вх. А,Б,В
- жилищна сграда с адм. адрес: бул. „Трети март“ № 41, № 47, вх. А, Б, № 49

В изпълнение на социалната си политика Община Ботевград е избрала
изпълнители чрез обществени поръчки и е сключила договори за
изпълнение на няколко обекта на културната и образователната
инфраструктура
3. Обекти на културната и образователната инфраструктура са:
3.1. „Детска градина „Детелина“, с. Скравена – втори етап: Вътрешни
преустройства, подмяна на инсталации и благоустрояване на дворно пространство“ по
проект „Красива България“

3.2. „Изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и
обзавеждане на общински сгради на територията на Община Ботевград, в които се
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предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“
с четири обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Изпълнение на СМР за
въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на кметство с. Литаково“;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна
ефективност в сградата на кметство с. Врачеш“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3:
„Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на
кметство с. Елов дол“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „Изпълнение на СМР за въвеждане
на мерки за енергийна ефективност в сградата на кметство с. Скравена“, финансиран по
Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

Изпълнена е реконструкцията и благоустрояването на Градски парк в
град Ботевград, Етап 3 и Етап 4
4. В сферата на благоустрояването чрез
провеждане на обществени поръчки Община
Ботевград е избрала изпълнители чрез обществени
поръчки и е сключила договори за изпълнение за:
4.1. „Реконструкция и благоустрояване на
Градски парк в град Ботевград, Етап 3 и Етап 4“;
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Инвестиционният проект е разработен и одобрен за изпълнение и въвеждане в
експлоатация на четири етапа. Реализирането на цялостния проект „Реконструкция и
благоустрояване на Градски парк в град Ботевград“ цели да се подобри физическата и
жизнена среда в Община Ботевград като предпоставка за осигуряване на устойчива и
екологична среда с по-високо качество на живот и нови възможности за икономическо и
социално развитие.

4.2. „Благоустрояване на обекти на територията на община Ботевград в две
обособени позиции:
- „Благоустрояване и озеленяване на вътрешни квартални пространства в УПИ I-За
жилищно строителство, кв.26 по ПУП на гр. Ботевград, идентификатор 05815.302.801 по
КК на гр. Ботевград“
- „Изграждане на канализация, подмяна на водопровод и асфалтиране на ул. „Ивайло“
от О.Т.12 до О.Т.215, с. Трудовец, община Ботевград“
4.3. „Ремонт на тротоар по ул. „Зелинград“ в участък между ул. „Патриарх
Евтимий“ и ул. „Хан Аспарух“, гр. Ботевград“.
4.4. „Ремонт – рехабилитация на участък от ул. „Г. С. Раковски“ в участъка от
О.Т.165 през О.Т.166, 167, 168, 169, 171, 172 до О.Т. 344 в гр. Ботевград“.
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4.5. „Ремонт - рехабилитация на участък от
ул. „Захари Стоянов“ в участъка от О.Т.209 през
О.Т.208, 323, 186, 185а до О.Т. 165 в гр. Ботевград“.
4.6. „Ремонт – реконструкция на тротоарна
настилка и направа на джобове за паркиране по
южен тротоар по участък от бул. „България“ в участъка от О.Т.171 през О.Т.176, 196,
322, 199, 340 до О.Т.222 в гр. Ботевград“.
5. За нуждите на звената, финансирани от общинския и държавен бюджет на
Община Ботевград е провела обществена поръчка (в процес на обжалване от класирания
на второ място) за:
- „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини и млечна
кухня на територията на община Ботевград”.
- „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДЯ „Здравец”, гр. Ботевград”.
- „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Център за настаняване от
семеен тип за деца и младежи с увреждания – 2 броя, гр. Ботевград”.
- „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за стари хора „Д-р Адриян
Атанасов”, гр. Ботевград”.
6.

В комуналната област чрез провеждане на обществени поръчки Община

Ботевград е избрала изпълнители чрез обществени поръчки и е сключила договори за
изпълнение за:
- „Доставка на 1 /един/ брой употребяван валяк
за нуждите на ОП „Благоустройство и комунално
стопанство” – гр. Ботевград”.
- „Доставка на 1 /един/ брой употребяван
специализиран автомобил мотометачка за нуждите на
ОП „Благоустройство и комунално стопанство” – гр.
Ботевград.
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Община Ботевград работи по изграждането на Център за обществена
подкрепа (ЦОП) по Оперативна програма
„Региони в растеж 2014 – 2020“
7. Общината е оборудвала и обзавела ЦОП И ДЦПДУТС по проект „Подай ръка“
по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0045-C01, по
процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за
деца”, приоритетна ос „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма
„Региони в растеж” 2014 – 2020“.
8. Относно решаването на проблема с отпадъците и намаляването им, Община
Ботевград е предприела действия по провеждане на следните обществени поръчки:
- „Изпълнение на ВТП по проект „Изграждане на компостираща инсталация и
инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на РУСО –
регион Ботевград“;
-„Изготвяне
проект

за

на

обект

инвестиционен

„Изграждане

на

инсталация за компостиране на зелени
отпадъци и инсталация за предварително
третиране на смесено събрани БО –
РСУО – регион Ботевград“ във фаза
„Работен проект“ и изпълнение
на

авторски

надзор

по

време

на

строителството“;
- „Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ – извършване
на оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен
надзор на обект „Изграждане на инсталация за компостиране на зелени отпадъци и
инсталация за предварително третиране на смесено събрани БО – РСУО – регион
Ботевград“;
- „Изпълнение на мерки за информация и публичност по проект „Изграждане на
компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци
за нуждите на РСУО-регион Ботевград“.
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След избирането на изпълнители по гореописаните обществени поръчки,
предстои сключване на договори със същите за изпълнение на съответните дейности;
9. За осигуряване на зимно поддържане на общинските пътища, Община
Ботевград е избрала изпълнител чрез обществена поръчка и е сключила договор за
изпълнение за: „Снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа на
територията на община Ботевград за зимния период 2020-2021г.“;

Сключени са договори с изпълнител за обществен превоз на
пътници от общината
За предоставяне на услуга, чийто пряк получател са пътниците от обществения
транспорт в общината, същата е избрала изпълнители и е сключила договори за:
- „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдени
маршрутни разписания в три обособени позиции: Обособена позиция №1: Автобусни
линии: Вътрешноградска линия (МР), Ботевград-Правец (МР); Ботевград – Трудовец
(МР) и София – Ботевград (МР 23107);

Обособена позиция №2: Автобусни линии:

Ботевград – Врачеш (МР); Ботевград – Новачене (МР); Ботевград – Гурково (МР);
Ботевград - Боженица (МР); Ботевград – Липница, Елов дол (МР); София – Ботевград
(МР 23101; 23102; 23109; 23111; 23113) и Обособена позиция №3: Автобусни линии:
Ботевград – Зелин (МР); Ботевград – Литаково (МР); Ботевград – Краево, Рашково (МР);
София – Ботевград (МР 23103; 23105; 23108; 23112);

За четвърта поредна година Сметната палата завери „без резерви“
финансовия отчет на Община Ботевград
Служителите в дирекция „Счетоводна дейност и бюджет“ участваха в изготвянето
на бюджета на община Ботевград за 2019г. Същият беше приет с Решение
№12/31.01.2019 г. на Общински съвет – Ботевград.
Изготвят месечни и тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета и
справки свързани с изпълнението му.
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Изготвят тримесечни обобщени оборотни ведомости на общината.
Разработват тригодишна бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. Същата
беше приета с Решение № 56/13.03.2019г. на Общински съвет –Ботевград.
Разработват актуализирана тригодишна бюджетна прогноза за периода 2020-2022
г. Същата беше приета с Решение № 261/19.09.2019 г. на Общински съвет –Ботевград.
Изготвят

отчет

за

касовото

изпълнение на бюджета за 2019 г. Същият
беше приет с Решение № 205/24.09.2020 г.
на Общински съвет –Ботевград.
Изготвят

информация

за

изпълнението на бюджета, към 30.06.2019
г. Същата беше приета с Решение №
260/19.09.2019 г. на Общински съвет –
Ботевград.
Изготвят всички документи от финансово – имуществен характер, от които
произтичат права и задължения за общината.
Служителите следят за ефективното и законосъобразно разходване на
бюджетните, извънбюджетните и целеви средства, при спазване на финансовата
дисциплина.
През октомври 2020г. беше връчен одитен доклад от Сметна палата за извършен
финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Ботевград за
2019-та година. Заключението на одиторите е, че констатациите не се отнасят за
съществени неправилни отчитания и не описват случаи, в които Сметната палата не е в
състояние да получи достатъчни и уместни доказателства, за да достигне до заключение,
че консолидирания финансов отчет като цяло не съдържа съществени неправилни
отчитания. Поради това не се изисква модификация на одитното мнение. Годишният
финансов отчет на община Ботевград се заверява без резерви.
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82 153 лв. повече приходи от данъци и такси са постъпили в Община
Ботевград за отчетния период

Към 31.10.2020г. Дирекция „Местни данъци и такси“ отчита постъпления по
видове данъци и такси, както следва:
Данък недвижими имоти – 759 681,20 лв.;
Данък върху превозните средства – 1 318 330,16 лв.;
Патентен данък – 63552,05 лв.;
Данък при придобиване на имущество – 462 140,99 лв.;
Туристически данък – 5 337,17 лв.;
Такса битови отпадъци – 2 091 643,67 лв.
В сравнение със същия отчетен период на предходната 2019 година постъпилите
приходи в Дирекция „Местни данъци и такси” са със 82 153 лева повече.
Дирекция „Местни данъци и такси“ отчита положителен ефект от кампанията за
установяване на задължения за данък върху превозните средства за недекларираните
преди 01.01.2015 година автомобили. На собствениците, неподали декларации, съгласно
чл.54 от ЗМДТ, се съставят актове и се предприемат действия за принудително събиране.
Кампанията продължава и към настоящия момент, като следващата стъпка е
съставяне на актове на наследниците на починали лица.
Продължава успешната работа на публичните изпълнители, както и съвместните
им действия с НАП и ЧСИ, благодарение на които се запазва положителната тенденция
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за нарастване на приходите в Общината. Все повече се наблюдава и доброволното
плащане на стари задължения посредством сключване на споразумения с цел избягване
на принудителни действия.

Информацията по направления, предоставена в отчета за дейността на отдел
„Икономически дейности и общинска собственост“ обхваща периода 01.11.2019г. –
15.12.2020г.
Направление „Общинска собственост“
Съгласно чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост, общинският съвет
приема стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата си по
предложение на кмета на общината. Стратегията определя политиката за развитие на
общинската собственост и стопанската дейност на общината. По предложение на кмета
на общината с Решение №26/ 19.12.2019 г. Общински съвет Ботевград прие Стратегия за
управление на общинската собственост в Община Ботевград през периода 2020 – 2023 г.
В изпълнение на Стратегията е разработена и приета с Решение №27/ 19.12.2019 г.
Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община
Ботевград през 2020 г. Всички действия на Общинската администрация по през периода
по отношение придобиването, управлението и разпореждането с общинската
собственост са съобразени с приетата Програма.
Съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост придобиването,
управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост, се извършват под
общото ръководство и контрол на общинския съвет, като за всички конкретни действия
на общинската администрация по отношение придобиване, управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост по предложение на кмета на общината се вземат
решения на общинския съвет. В тази връзка през периода 01.11.2019 г. – 15.12.2020 г. от
отдел ИД и ОС са изготвени и внесени в ОбС – Ботевград общо 76 бр. докладни записки,
от които 12 бр. за допълване и актуализиране на

Програма

за управление и

разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2020 г. Също
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така изготвени 7 бр. докладни за предоставяне на наследници на бивши собственици на
имоти от общинския поземлен фонд по реда на § 27 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

През периода от страна на Общинската администрация са предприети действия за
безвъзмездно придобиване по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост на 2
имота – частна държавна собственост, които да бъдат ползвани за трайно задоволяване
на обществени потребности:
- Поземлен имот с идентификатор 05815.304.878 по КК и КР на гр. Ботевград, с
площ от 128 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на
трайно ползване: за друг вид озеленени площи, квартал 62, УПИ V по регулационния
план на гр. Ботевград.
- Поземлен имот с идентификатор 05815.304.879 по КК и КР на гр. Ботевград, с
площ от 505 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на
трайно ползване: за друг вид озеленени площи, квартал 62, УПИ V по регулационния
план на гр. Ботевград.
Предназначението на имотите съгласно предвижданията на действащия
регулационен план на гр. Ботевград е „За озеленяване”, т.е. за обществени и
благоустройствени мероприятия на общината. Имотите са част централна градска част
на гр. Ботевград.

11 преписки до Областен управител за отписване от актовите
книги на парцели и имоти, преминали в собственост на Община
Ботевград
През периода Общинската администрация е изготвила преписки до Областен
управител на Софийска област за отписване от актовите книги за държавна собственост
на 11 бр. застроени и незастроени парцели и имоти, които по силата на § 42 от ПЗР на
ЗИД на ЗОС са преминали в собственост на община Ботевград. За 8 от тях има издадени
заповеди за отписване от актовите книги за държавна собственост на имоти и съответно
са съставени актове за общинска собственост.
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По отношение на управлението на общинската собственост през периода
01.11.2019 – 15.12.2020 г. Общинската администрация е изготвила и са подписани без
провеждане на търг или конкурс 4 броя договори за наем за помещения лекарски
кабинети. Също така са изготвени и подписани 57 бр. допълнителни споразумения с
наемателите на лекарски кабинети за удължаване с 4 години срока на действащите
договори за наем на лекарски кабинети в масивна сграда /бивша поликлиника/,
изградена в УПИ І - за болница, в кв. 202 по плана на гр. Ботевград и в здравните
служби в селата.
Поради изтичане сроковете на договори за наем през периода са обявени и са
проведени 37 бр. публични търгове, един конкурс и един договор, сключен по решение
на ОбС без търг. В резултат на проведените търгове са подписани договори за наем,
както следва:
- на помещения - 14 броя;
- на терени за разполагане на преместваеми търговски обекти - 20 броя;
- наем на земеделски земи- 5 бр. договори;
През периода са издадени разрешителни и са сключени общо 7 бр. договори за
извършване на търговска дейност на открито пред заведения за обществено хранене и
развлечения.
Изготвени са 11 броя допълнителни споразумения за изменение или
прекратяване на договори за наем..
На основание чл. 37м, ал. 1 от ЗСПЗЗ е извършена проверка за спазване
условията на 37и ал. 4 от ЗСПЗЗ по сключените договори за наем на земеделски земи –
пасища, мери, ливади. В резултат на проверката е установено, че всичките отговарят на
условията и договорите остават непроменени. През м. февруари бе изготвен списък на
пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално ползване за
стопанската 2020-2021 г. от 408 броя имоти с обща площ 9 689 дка. Извършено е
разпределение на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд по чл. 37и, ал. 6
и ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. Постъпили са в
общинската администрация заявления от 5 собственици на животновъдни обекти, на
които са разпределени полагащите им се по ЗСПЗЗ декари в зависимост от броя на
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животните. Издадени заповеди и сключени 5 броя договори за наем за срок от 5
стопански години със собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани
в Интегрираната информационна система на БАБХ за 27 броя имоти с обща площ 604
дка.
За останалите след разпределението пасища, мери и ливади от ОПФ са обявени
търгове по чл. 37и, ал.13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ за една стопанска година, за които не се явиха
кандидати.

Над 523 700 лв. приходи от наеми са постъпили в общинската хазна
За периода 01.11.2019 г. - 15.12.2020 г. в Община Ботевград са постъпили
следните приходи от наеми:

Видове наеми

Приходи в лева

Помещения

170 745.82

Земя – терени

81 129.74

Земеделска земя

169 982.75

Земя-търговия на открито

33 052.04

Обезщетения за ползване – гаражни клетки

25 105.42

Обезщетения за ползване – земя

34 343.93

Обезщетения за ползване – помещения

1334.83

Общо- Ботевград:

515 694.53

Кметство-Литаково

2079.37

Кметство-Новачене

5966.08

Общо-Общината

523 739.98

Разпореждане с имоти – общинска собственост
През периода 01.11.2019 г. – 15.12.2020 г. в Общинската администрация по реда
на чл. 35, ал. 1 от ЗОС чрез публични търгове са реализирани 14 бр. разпоредителни
сделки на обща стойност 723 782.20 лв., без ДДС.
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Реализирана е 1 разпоредителна сделка по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС – продажба
на общинска земя на собственика на законно построена върху нея сграда на стойност 8
240.00 лв., без ДДС.
По реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС са реализирани 8 разпоредителни сделки –
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част в урегулирани
поземлени имоти на обща стойност 12 047.00 без ДДС.
Извършена една разпоредителна сделка с част от общински имот по реда на чл.
15, ал. 3 от ЗУТ (предварителен и окончателен договор за промяна на границите на
урегулиран поземлен имот) на стойност 5 185.00 лв.
През периода са продадени пет общински жилища на наематели по реда чл.47 от
ЗОС на стойност 108 200.00 лв.
Общо през периода 01.11.2019 г. – 15.12.2020 г. по решения на Общинския съвет
Ботевград са реализирани 29 разпоредителни сделки на обща стойност 857 454.20 лв. без
ДДС.
Извършени са обстоятелствени проверки и са изготвени удостоверения по
искания на граждани дали за имотите, които владеят има съставени актове за общинска
собственост, във връзка със снабдяване с нотариални актове – 51 бр.

Жилищно настаняване
Близо 80 000 лв. са приходите от наеми на общински жилища
Управлението на жилищният фонд на община Ботевград е регламентирано с
наредбата по чл.45а от ЗОС, с която се определят условията и реда за управление и
разпореждане с жилища – общинска собственост, както и конкретните правомощия
кмета на общината, в съответствие със Закона за общинската собственост и другите
разпоредби на действащото законодателство.
С решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината се приема
списък, с който се определят броя, вида и предназначението на общинския жилищен
фонд.
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Община Ботевград разполага с 197 бр. жилища, съгласно Решение №19/
30.01.2020г., разпределени както следва:
№ по
ред

Общински жилищен фонд

Брой

1.

За отдаване под наем

18

2.

За продажба

177

3.

Резервни жилища

4.

Ведомствени жилища

2 стаи
1

В тях са настанени 199 семейства на нуждаещи се от жилища граждани. Община
Ботевград към момента не разполага със свободни общински жилища.
В общината се поддържа картотека за желаещи за настаняване в общински
жилища по Наредбата за условията и реда за
установяване на жилищни нужди и за
настаняване под наем в общински жилища.
Към настоящият момент са картотекирани
96

семейства.

Издадени

са

9

бр.

настанителни заповеди и са подновени 15
бр. договори с наематели.
С П Р А В К А
за получените приходи от наем на общински жилищни имоти
от 01.11.2019 г. до 31.08.2020 г.
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ

Бр.

Приходи

1. Общински жилища

197

106 694.28

Задълженията за наеми са в размер на 199 232.03лв. с натрупване от предходни
години.
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За поредна година Общината предлага работа в ОП БКС на
безработни лица, изпаднали в невъзможност да заплащат своите
наеми
На наемателите, които закъсняват с плащане на наема, са изпратени 134 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. 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. Издадени са 8 бр. заповеди по чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗОС за
прекратяване на наемните правоотношения поради не плащане на наемната цена за
повече от три месеца.
Направление „Икономически дейности”
Съгласно чл. 51, ал. 2 от Закона за общинската собственост общината може да
осъществява стопанска дейност чрез търговски дружества с общинско участие в
капитала или чрез граждански дружества. По Закона за задълженията и договорите
Общината може да осъществява самостоятелно стопанска дейност чрез общински
предприятия, създадени по реда на ЗОС.
През 2020 година общинските търговските дружества с 100% общинско участие
са :
- „В и К Бебреш” ЕООД,
- „МБАЛ- Ботевград” ЕООД.
- „Родина 75 И” ЕООД /в ликвидация/
и с 98.99%„-„Балкангаз -2000”АД
От 01.04.2019 г. дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК
системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на територията на община
Ботевград преминаха от „В и К Бебреш” ЕООД към „Водоснабдяване и канализация”
ЕООД – София. След тази дата ВиК системите и съоръженията – публична общинска
собственост преминаха в управление на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД –
София. „В и К Бебреш” ЕООД прекрати дейността по поддържане и експлоатация на
ВиК системи и съоръжения и предоставяне на ВиК услуги, а персоналът бе назначен във
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„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София. Поради тази причина и във връзка с
финансовото състояние на общинското търговско дружество бе предложено то да бъде
обявено в несъстоятелност, но Общински съвет Ботевград като Общо събрание не взе
такова решение.
На заседанията си през март и април, Общинският съвет в качеството си на
едноличен собственик на капитала и Общо събрание прие годишните финансови отчети
на горепосочените търговски дружества за 2019 година. Бяха взети необходимите
решения, съгласно изискванията на Търговския закон.
Продължиха необходимите законови процедури по приключване ликвидацията на
„Родина 75-И” ЕООД, като с Решение №87/30.04.2020 г. е приет краен ликвидационен
баланс на дружеството. Документите са представени в Търговския регистър за вписване.
Общината осъществява изпълнението на

местни дейности, финансирани от

общинския бюджет и свързани с управление на общинско имущество и задоволяване
потребности на населението от някои видове услуги, чрез създадените общински
предприятия:
-

ОП „Обредни дейности”;

-

ОП „Благоустройство и комунално стопанство”;

-

ОП „Боженишки Урвич” /преобразувано в ОП „Туризъм“ с Решение
№161/30.07.2020г. на Общински съвет – Ботевград/;

-

ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци”;

-

ОП „Балкан“;

Предоставената им с решения на Общински - съвет Ботевград за безвъзмездно
ползване общинска собственост като - ритуален дом, дом на покойника и гробищен парк,
находящи се в гр. Ботевград; Исторически комплекс „Урвич” – младежка база, находяща
се в с. Боженица, регионално депо, Многофункционална спортна зала Арена Ботевград,
Спортна зала „Балкан” , Учебен спортно-тренировъчен комплекс „Балкан” Спортнотренировъчния комплекс „Ботевград”, Учебен спортно-тренировъчен център „Васил
Левски” се стопанисвана добре. Ползва се ефективно и по предназначение.
Жителите на нашата община ежедневно получават от общинските предприятия
различни видове услуги в следните направления: сметосъбиране и снегопочистване,
поддържане на зелените площи, почистване на улици и площади, организация и
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извършване на семейни обреди, почивно дело и възстановителна дейност, обработване
на неопасни отпадъци, реализиране на общинската политика в областта на физическото
възпитание и спорта и др. Те изцяло са със социална значимост. Дейността на
общинските предприятия се наблюдава и контролира от общинската администрация и
Общински съвет Ботевград със свои решения е приел информации за дейността им през
предходната година.
През периода по отношение на търговската дейност на територията на община
Ботевград са регистрирани са 64 търговски обекта, издадени са 28 разрешения за
извършване на търговска дейност на открито за ползване на пазари, тържища тротоари,
площади, панаири и терени с друго предназначение.
Издадени са 49 разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници и
11 бр. пропуски за влизане на автомобили в ЦГЧ.

36 наематели са освободени от заплащане на наем, а на 27 наематели е
направена 50% отстъпка от наемната цена във връзка с извънредната
епидемиологична обстановка
С решение от 13.03.2020г. Народното събрание на Р. България обяви извънредно
положение в страната. С решение на Министерски съвет националната епидемиологична
обстановка беше неколкократно удължавана.
В тази връзка ОбС Ботевград с Решение №72 от 13.04.2020г. и Решение №274 от
26.11.2020г. освободи наемателите от заплащане на наем за периода на въведените
мерки, с които са забранени дейностите в наетите общински обекти и общински терени.
Направена е и отстъпка в размер на 50% от наемната цена при доказано намаление
оборота от дейността по време на ограничителните мерки в сравнение с предходни
периоди. До момента от заплащане на наем са освободени 36 наематели. На 27 наематели
е направена отстъпка от 50% от дължимия наем, след представяне на фискални отчети за
намален стокооборот по време на ограничителните мерки в сравнение с предходни
периоди.
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Община Ботевград предостави първите електронни
административни услуги

Електронните

административни

услуги

(ЕАУ)

се

предоставят

чрез

централизирано заявяване. Единния модел предоставя възможност на гражданите и
бизнеса за централизирано заявяване, заплащане и предоставяне на електронни
административни

услуги

и

информация,

свързана

с

тях.

Целта

е

да

се

намали административната тежест и да се оптимизират процесите по административно
обслужване на гражданите и бизнеса.
Чрез единния модел Община Ботевград предоставя 52 броя електронни услуги,
както следва:


Гражданска регистрация и актосъставяне – 27 услуги;



Териториално и селищно устройство – 3 услуги;



Местни данъци и такси – 11 услуги;



Общинска собственост, транспорт и търговия – 9 услуги;



Административни услуги „Зелена система“ – 2 услуги.
Електронните услуги, предоставяни от община Ботевград са достъпни чрез ПИК

код от НАП или от НОИ или чрез Квалифициран електронен подпис (КЕП). Заявяването
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на услугите става чрез е-услуга в Единния портал на ДАЕУ, след попълване и подписване
на форма-заявление и прилагане към него на съпътстващи документи и извършване на
плащане чрез системата за електронно плащане (е-плащане). Резултатът от услугата се
предоставя по указания от заявителя канал за доставка.

За първи път беше изплатена еднократна помощ за деца при
постъпване в детска градина
В изпълнение на Решение №347/22.12.2016г. на ОбС Ботевград за финансово
стимулиране на млади семейства от община Ботевград, беше предоставена финансова
помощ на 21 майки, родили децата си след 01.01.2017г. и отговарящи на условията,
поставени с решението.
Това са първите лица, подлежащи на втори етап на подпомагане - при прием на
децата им в детска градина. На подпомагане подлежат родители на деца, записани в
първа група в детска градина, редовно имунизирани и получили подпомагане на първи
етап – при раждане на детето. Запазва се изискването за наличие на ПА и/или НА на
родителите на територията на община Ботевград. Подпомагането е диференцирано, на
база образованието на майката, като е предвидено и допълнително финансово
стимулиране за родители, записали децата си в детско заведение в селата от общината.

156 са новопостъпилите заявления за втори етап на подпомагане – при
прием на деца в първа група детска градина за период от 4 месеца
От септември 2020 година до декември 2020 година в общинска администрация
са входирани 156 заявления от родители за получаване на втори етап от тристепенното
подпомагане – при раждане на дете, при прием в първа група на ДГ и при прием в
първи клас. Видно е, че бройката е нараснала от 21 заявления, входирани през 2019-та до
156 броя за 2020-та. Новопостъпилите искания са приети, предстои разглеждане и
изплащане през 2021-ва.
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156 броя разрешения за строеж, издадени от отдел „Териториално и
селищно устройство“
Отдел „Териториално и селищно устройство“ в Община Ботевград за периода
01.10.2019 г.-31.10.2020 г. е издал 156 броя Разрешения за строеж, изготвени са 26 бр.
докладни записки към Общински съвет, 37 броя Заповеди за одобряване на ПУП, 27
броя становища и Заповеди за разрешаване изработването на ПУП, и още:
-

Съдебни делби;

-

Издадени са 36 бр. удостоверения за факти и обстоятелства;

-

Издадени са 57 бр. удостоверения за търпимост;

-

Издадени са 76 бр. удостоверение за идентичност на поземлен имот ;

-

Издадени са 56 бр. удостоверения за въвеждане в експлоатация;

-

Одобрени проекти по части „ПБЗ“ и „ПУСО“;

-

Издадени са 13 бр. разрешения за поставяне;

-

Издадени са 3 бр. схеми за поставяне;

-

Издадени са 308 бр. писма;

-

Комисии по реда на чл. 196 от ЗУТ /протоколи и заповеди/ - 1 протокол;

-

Издадени са 1 бр. Заповеди за премахване по реда на чл. 225а от ЗУТ;

-

Издадени са 2бр. актове за незаконно строителство;

-

Издадени са 21 бр. констативни протоколи след проведени проверки;

-

Заверени технически паспорти на сгради;

-

Присъствия при даване на строителни линия за нов строеж;

-

Ежедневно са извършвани проверки по сигнали и жалби – самостоятелно или
съвместно със служители от Дирекция „Сигурност и обществен ред“;

-

Издадени са 100бр. визи за проектиране;

-

Одобрени инвестиционни проекти;

-

Заверени декларации на граждани по чл. 14 от ЗМДТ, изготвени за МДТ при
Община Ботевград – над 500 бр. ;

-

Ежедневно обслужване на граждани по въпроси, свързани с ТСУ;

-

Изработване на банер за туристически порта;
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-

Изработване на графично представя на картов материал във връзка с
райониране на детските заведения на територията на гр. Ботевград;

-

Избрани детски съоръжения и изпълнител за доставка и монтаж за
преустройство и реконструкция на детска площадка в кв. 26;

-

Изготвяне на графичен проект за табели на детски площадки;

-

Изготвяне на графичен проект за табели „Тук не е сметище“;

-

Изготвяне на графичен проект за табела „Служебен паркинг“ и „Пешеходна
зона“;

-

Изготвяне на графичен проект за пано „Зеленчуков пазар Ботевград“;

-

Изготвяне на графично предложение на улиците във в.з. Чаканица;

-

Проведени са 11 бр. заседания на ОЕСУТ
Общо 219 бр. решения, от които:
o 107 бр. инвестиционни проекти, предвид извършване оценка за
съответствие по реда на чл. 142, ал. 6, т. 1 от Закон за устройство на
територията(ЗУТ);
o 112 бр. преписки, свързани с предложения за разрешаване и одобряване
на проекти за ПУП и техните изменения;

-

Издадени са 245 бр. комбинирани скици;

-

Издадени са 4 бр. удостоверения за разликите в границите на имот между
кадастралната карта и регулационен план;

-

Заверка на комбинирана скица, от издаването на която са изминали повече от 6
месеца – 3 бр. ;

-

Издадени са 19 бр. копия от регулационен и/или застроителен план;

-

Приети са 1258 бр. заявления в изнесено работно място /ИРМ/ към СГККСофийска област;

-

Изпълнение на енергоспестяващи мерки за многофамилни жилищни сгради в
гр. Ботевград – 21бр.

-

За общински обекти са одобрени 128 броя инвестиционни проекти и са
издадени 10 бр. заповеди по чл. 154 от ЗУТ.
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2379 сигнала за нарушения на обществения ред са обработили
служителите на отдел КСОР
1919 сигнала са приети на горещия телефон и обработени от Отдел „Контрол по
сигурността и обществения ред“. Създаденият горещ телефон за сигнали от граждани на
община Ботевград - 080020007, продължава да приема сигнали. За периода от 01.11.2019
до 20.12.2020 са получени 2379 сигнала нарушение на обществения ред. По-голямата
част от тях включват сигнали за неправилно паркиране, безстопанствени животни (коне,
кучета,) нощем шум, както и нарушения по време на въведените противоепидемични
мерки.
По време на извънредното положение са извършвани проверки от служители на
отдел КСОР за спазване на противоепидемичните мерки на обществени места и в
търговските обекти. Заедно с доброволци е създаден пропускателен режим в аптеките и
хранителните магазини. Извършван е и периодичен контрол на хора, поставени под
карантина при съвместна работа с органите на РУП Ботевград и служители на РЗИ. За
този период в отдела са получени и обработени 320 сигнала.

Разширява се обхватът на видеонаблюдението в Община Ботевград
На

територията

на

общината

функционират 195 бр. камери, които са
разположени в Ботевград и селата Новачене,
Литаково,

Врачеш,

Скравена,

Трудовец,

Рашково, Радотина и Краево. За отчетния
период е извършван денонощен мониторинг на
общинските системи за видеонаблюдение.
Служителите

на

Отдел

„Сигурност

и

обществен ред“ ежедневно извършват обходи
на централната градска част и жилищните
квартали, както и вечерни обходи на града и големите села.
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Наложените глоби за безстопанствени коне са на стойност 3 800 лева
Съставени са 51 акта за установяване на административни нарушения - 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.
Наложените глоби за безстопанствени коне, един от проблемите на общината, по който
активно се работи през изминалия мандат, са на стойност 3 800 лева.
Съставени са 422 глоби с фиш за неправилно паркиране.
Продължава работата по кастриране, ваксиниране и обезпаразитяване на
безстопанствени кучета по Общинска програма за овладяване на популацията на
безстопанствените кучета.

23 392лв. са приходите от Синя зона
От 1 август 2019 г. функционира синя зона за платено паркиране в централна
градска част, която започва от бул.
„Трети март“ /пред хотел „Ботевград“/ до
бул. „България“ и от бул. „България“ до
ул. „Стамен Панчев“. Зоната разполага с
общо 60 паркоместа, като 5 от тях са
определени за хора с трайни увреждания.
Приходите от синята зона до момента са
23 392 лева, като 13 584 лева са от
есемеси, а 9 808 лева от продадени
талони.
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Отчетена е дейност по седем вътрешни одита за периода
01.11.2019 – 15.12.2020 г.
№ Наименование

Основание

за Одитиран

извършване

период

Вх. № и дата на
одитния

доклад

(ОД)
1.

2.

Вътрешен одит за съответствие на управлението на Годишен план за 01.01.2016 г. Предварителен ОД
Z-1887/30.12.2019г.
„МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за периода от дейността за 2018 г. 31.12.2018 г.
В процес на
01.01.2016г. до 31.12.2018г.
изготвяне на
Окончателен ОД
Вътрешен одит за съответствие на управлението на Годишен план за 01.07.2015г. Окончателен ОД
05.06.2018 г. Z-327/12.02.2020 г.
ОППД „Боженишки урвич“ – с. Боженица за дейността за 2018 г.
периода от 01.07.2015 г. до 31.12.2018 г.

3.

Вътрешен одит за съответствие на управлението на Годишен план за 01.01.2013 г. Окончателен ОД
5300ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“ – гр. дейността за 2019 г. 31.12.2019 г.
1120/18.09.2020 г.
Ботевград за периода от 01.01.2013г. до 31.12.2019г.

4.

Вътрешен одит за съответствие на управлението на Заповед

№

ОА- 01.01.2018 г.

„ДСХ д-р Адриян Атанасов“ – гр. Ботевград за 317/18.03.2020 г. на 31.12.2019 г.
периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.

Окончателен ОД
9100-789/06.10.2020

Кмета на Община
Ботевград

5.

Вътрешен одит за съответствие на управлението на Годишен план за 01.01.2018 г. В
процеса на администриране на приходите по Закона дейността за 2020 г.

процес

на

31.12.2019 г. изпълнение

за местните данъци и такси в кметствата в община
Ботевград (кметство с. Врачеш, с. Литаково, с.
Новачене, с. Скравена и с. Трудовец) за периода от
01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
6.

Вътрешен одит за съответствие на управлението на Годишен план за 01.11.2015 г. В
„Център

за

настаняване

от

семеен

тип

за дейността за 2020 г.

деца/младежи с увреждания“ – гр. Ботевград за

процес

31.12.2019 г. изготвяне

на
на

Предварителен ОД

периода от 01.11.2015 г. до 31.12.2019 г.
7.

Вътрешен одит за съответствие на управлението на Заповед

№

ОА- 01.01.2017 г. В

процес

ДГ „Слънце“ гр. Ботевград за периода от 01.01.2017 603/07.08.2020 г. на 30.06.2020 г. изпълнение
г. до 30.06.2020 г.

кмета на Община
Ботевград

на
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Социалните дейности в цифри


105 700 лева са изплатени на майки за техните новородени деца, както и 15 360
лева за Великденски помощи на пенсионери;



С 9870 лева са подпомогнати жители на общината с инцидентно възникнали
нужди /предимно за лечение/;



С 3750 лв. са подпомогнати ветераните от войните, които Общината подкрепя от
години;



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



Община Ботевград е осигурила финансови средства в размер на 3450 лв. в помощ
на приетите в детска градина деца;

170 социално слаби жители продължават да получават безплатен
топъл обяд
От 24.04.2020г. като изпълнител по договор №ФС01-0495 от 24.04.2020г.
„Целево подпомагане с топъл обяд в община Ботевград”, по програма „Целево
подпомагане с топъл обяд у дома
в

условията

на

извънредна

ситуация 2020 г.“ предоставя
топъл обяд на 170 лица с ниски
доходи и пенсии или самотно
живеещи

лица.

Община

Ботевград има сключен договор с
ЕТ „Деси - 92 – Миряна Йотова“,
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която фирма приготвя и транспортира храната по програмата.
Програмата на АСП е насочена към лица с ниски доходи, под линията на бедност,
определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина;
уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под
линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да
се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в
състояние да си осигурят прехраната и лица, които поради възрастта си, поради трайно
увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да
осигурят сами или с помощ на близките си своите ежедневни потребности от храна.

273 потребители ползват социалната услуга „личен асистент“
Във връзка с изпълнение на Споразумение от 30.01.2018г. между Агенция за
социално подпомагане и Община Ботевград по реда на Постановление №332 на
Министерския съвет от 22.12.2017г. за изпълнение на държавния бюджет на Република
България за 2018г. (обн. ДВ, бр. 103, 28.12.2017 г.), както и утвърдена „Процедура за
подбор на Лични асистенти и домашни помощници” на 84 потребители се предоставя
услугата „личен асистент/домашен помощник“. Целевата група на услугата са хора с
увреждания и техните семейства, както и хора над 65г. с ограничения или в
невъзможност за самообслужване.

На потребителите са извършени социални оценки по правилата на операция „Независим
живот“, финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси“, с изключение на децата
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с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена
работоспособност, които се отглеждат от семействата по реда на чл.8 д, ал.1 от Закона за
семейни помощи за деца/ЗСПД/ за определяне на нуждата от ползването на личен
асистент/домашен помощник.
Целта на услугата е подобряване качеството на живот, чрез предоставяне на дневна
подкрепа на хората с увреждания и на самотноживеещите, чието самообслужване е
невъзможно.
Чрез предоставянето на социалната услуга „личен асистент/домашен помощник“ се
осигурява и заетост на безработни лица за облекчаване положението на семейства, в
които има човек с трайни увреждания, нуждаещ се от постоянни грижи. По този начин
се осигурява постоянно полагане на грижи на хора с увреждания или тежко болни лица.
Потребителите, включени в услугата са нараснали със 189 души в сравнение
с 2018 г., когато са били 84 на брой.

Изпълняват се два проекта в подкрепа на уязвими социални групи
Община Ботевград в партньорство с Община Мирково изпълняват проект
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, стартирал през 2019 г., като
се

осигуряват

мобилни

интегрирани

социално-здравни услуги за възрастни хора
и лица с увреждания в техните домове.
Продължителността

на

предоставената

услуга е до 14.02.2021 г. като общият
бюджет възлиза на 400 596,80 лв.
Също така, Община Ботевград изпълнява и
проект „Образование и заетост - за бъдещето на местната общност в Ботевград“ по
процедура „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ.
ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ –
КОМПОНЕНТ 1 по оперативни програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Наука и
образование за интелигентен растеж“.
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Рекорден брой отлични зрелостници бяха наградени от
кмета Иван Гавалюгов
34-ма абитуренти завършиха образованието си през 2020 година с отличен успех
над 5.50. Младежите бяха поканени на официална церемония в зала „Ботевград“, където
получиха признание за високия си успех от кмета Иван Гавалюгов. Те бяха наградени с
почетна грамота „Отличен зрелостник“ и книгата „Хората, които променят България. 33ма от отличниците са възпитаници на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ и един –
на ТПГ „Стамен Панчев“.

Засилен контрол на посещаемостта в училища и детски градини, чрез
увеличаване броя на образователните медиатори
Във връзка с Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и
задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна
и училищна възраст в община Ботевград са сформирани три екипа за обхват - за град
Ботевград и за селата в община Ботевград, които обхождат по адреси децата и учениците,
които не са записани, които са застрашени от отпадане или са в риск.
От общинска администрация са издадени 54 наказателни постановления по чл.347
от ЗПУО на родители, чиито деца не посещават редовно учебни занятия и предучилищни
групи. Ниският брой наказателни постановления се дължи на факта, че след обявяване
на извънредното положение заради пандемията от COVID -19, всички учебни заведения
бяха затворени и осъществяваха обучението дистанционно.
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В училищата с концентриран брой ученици от ромски етнос са назначени
образователни медиатори. В резултат от тяхната работа е повишен процентът на
посещаемост на учениците в училище и е подобрена връзката ученик - учител – родител.
Община Ботевград продължава изпълнението на интеграционните си
политики.

Образователни медиатори подпомагат дейността и в детските
градини
От началото на новата учебна 2020/21 година се подновиха договорите на
назначените образователни медиатори и помощен персонал в училищата с и над 50 %
деца от уязвими групи, включително и роми. Новото тази година, е наличие на
новоназначени образователни медиатори и в детските градини на територията на
Община Ботевград ( ДГ – „Саранск“ гр. Ботевград, ДГ – „Детелина“ с. Врачеш, ДГ „Здравец“ с. Литаково, ДГ – „Зора“ с. Новачене). Така общият брой на назначените
образователни, здравни, трудови медиатори и работници към момента е 21 души.

190 семейства получиха допълнително подпомагане за справяне
с последиците от COVID-19 по програма

През април, с оглед на създалата се извънредна ситуация в страната и света,
Програма РОМАКТ предостави възможност на общините да кандидатстват по Схема за
малки грантове, за да отговори на кризата, породена от пандемията от COVID-19.
Община Ботевград бе одобрена за отпускане на безвъзмездна финансова помощ
по Програма РОМАКТ към Съвета на Европа в размер на 4992,90 лв. Средствата са
предназначени за борба с последиците от COVID-19 в маргинализираните общности. Със
сумата бяха подпомогнати 190 семейства в общината. Те получиха пакети, съдържащи
хранителни продукти от първа необходимост, както и дезинфектанти, перилни
препарати и предпазни средства.
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Увеличава се броят на ромите, обучаващи се във висши учебни
заведения
С помощта на здравните и образователни медиатори, назначени към Община
Ботевград и към училищата по време на електронното обучение, осигуриха на терен
материалите изготвени от учителите за обучението на ученици от уязвими групи, които
не разполагат с електронно устройство.
В периода от 15.05.2020 г. до 15.06.2020 г. студенти от ромския етнос получиха
насоки, указания и помощ за кандидатстване към ромски образователен фонд –
Будапеща от мл. експерт по „Етнически и демографски въпроси”. От тази възможност
през 2020 г. се възползваха 6 души, които успешно попълниха електронния формуляр в
рамките на указания срок. Kъм днешна дата броят на записалите се във висше учебно
заведение роми е около 35 души.
През 2020 г. продължава работата в общностния център, обособен в ромски
квартален клуб – Ботевград, по проект „Образование и заетост – за бъдещето на местната
общност в Ботевград“, където на жители от ромския квартал на града се предоставя
възможност да получат помощ при попълване на бланки и формуляри до различни
институции, провеждат се беседи с родители на деца от 0 - 7 години, чрез осигуряване
безвъзмездно услугите на лекар специалист и фелдшери със съвети и насоки при
отглеждането на децата. За да се стимулира интереса и посещаемостта на срещите, които
се организират 2 пъти месечно в гр. Ботевград и един път месечно в селата Врачеш и
Новачене, на всеки участник (родител на дете от 0 - 7 г.) са се осигурявали, според
нуждите и възрастта, продукти от първа необходимост (памперси, пелени, перилни
препарати, течен сапун, мокри кърпи, дезинфектанти и други.).

Община Ботевград, съвместно с МАГ Ботевград проведе
благотворителен базар „Василицата на Марти“ и събра над 3000 лева
за лечение на болно дете
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Инициатива в подкрепа на малкия Марти, който се нуждае от скъпоструващо
лечение в чужбина, беше проведена на 12.01.2020г. и по повод на Ромската Нова година.
Участниците – млади роми и общински служители приготвиха традиционни за празника
ястия, които бяха предложени на базара. Сумата, която бе събрана от благотворителната
инициатива надхвърли 3 000 лева.

Община Ботевград успешно осъществи традиционната си
благотворителна кампания „Сподели Коледа“ и във време на
пандемия
Благотворителната инициатива на Общинска администрация – Ботевград за
самотно живеещи и крайно нуждаещи се жители на Община Ботевград „Сподели
Коледа“ за трета поредна година приключи успешно.
Кампанията този път премина в партньорство с младежката онлайн медия
„Гласът на Ботевград“, с чиято подкрепа кутии за дарения бяха поставени освен в
сградата на общинска администрация и в магазините: „Фреш Маркет“, „Моят магазин“,
мини маркет VGK, плод и зеленчук „Кожухарови“, месарски магазин „Кожухарови“,
лавката на МБАЛ Ботевград, пицария „Релакс“, фънки бар „Плодчето“, учебен център
„Даникар“ и козметичен център „ЕстетиКо“. Екипи от общински служители, младежи от
„Гласът на Ботевград“, както и кола на магазин „ТехноМаркет“ – Ботевград доставиха
до адресите на 200 жители от общината пакети с хранителни продукти на 23.12.2020г.
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Пакетите са раздадени на лица в нужда от
града и всички села на територията на общината
и съдържат голям набор от базови храни,
сладкиши за празничната трапеза и плодове. Част
от продуктите в тях са дарени от благодетели,
пожелали анонимност, а останалите са от
събраните 2000 лева, от кутиите за дарения.
Традиционен партньор в Коледната кампания е
магазин „Фреш Маркет“, който и тази година спомогна за реализирането на
инициативата.

Във време на пандемия Община Ботевград успя да осъществи част от
традиционните си събития, както и някои нови такива. Проведени бяха срещи и
мероприятия при всички мерки за сигурност.
За съжаление обаче извънредната обстановка, която постави в стагнация
културния живот навсякъде по света, се отрази и на нас и друга част от обичаните
и чакани фестивали и инициативи бяха отменени.

Президентът Румен Радев посети Община Ботевград за втори път в
рамките на мандата си
На 29-ти ноември традиционно отбелязваме годишнината от Освобождението на
Ботевград и празник града. През 2019 година по повод 142-та годишнина от
Освобождението на Ботевград специален гост на официалните тържества бе президентът
на Република България Румен Радев.
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Кметът Иван Гавалюгов посрещна държавния
глава за втори път в рамките на управлението си.
Първата визита на Румен Радев в Ботевград бе на 1-ви
юни 2017 г.
Иван Гавалюгов и Румен Радев проведоха кратка
делова среща помежду си. Програмата продължи с
поднасяне на цветя пред паметниците на Христо
Ботев и Васил Левски, след което
държавният глава присъства на
официалната
Паметника
произнесе

церемония
на

по

Свободата

тържествено

и

слово

пред жителите и гостите на
Община Ботевград.
Първата визита на Румен
Радев в Ботевград се състоя на 1ви юни 2017 г.
Празникът продължи с „Час
по

България“,

проведен

от

историка проф. Пламен Павлов и
завърши с концерт-спектакъл, представен от Народно читалище „Христо Ботев 1884“.
С настъпването на месец декември вълнението около предстоящите коледноновогодишни празници създаде неповторима атмосфера в целия град. За това допринесе
и обогатената празнична украса в центъра и периферните му райони. Коледните
светлини бяха запалени от Дядо Коледа и Снежанка, а техни предвестници бяха
професорите – вълшебници от „Щура лаборатория“, които демонстрираха пред
стотиците събрали се деца, невероятната сила на научните експерименти.
На 6-ти януари 2020 г. Община Ботевград отбеляза 172-та годишнина от рождението
на поета и революционер Христо Ботев. Паметта му бе почетена с музикално-поетична
програма и поднасяне на венци и цветя от признателни граждани и институции пред
паметника му на пл. „Освобождение“.
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Освен бележитата историческа дата, на 6-ти януари честваме светлия християнски
празник Богоявление.
В студения януарски ден седем смели мъже нагазиха във водите на Стара река в
местността Зелин, в опит да извадят свещения Богоявленски кръст. Най-бърз се оказа
именикът Божидар Иванов, който горд от успеха пожела здраве и благоденствие на себе си
и своите съграждани.
На 1-ви февруари в двора на манастир „Рождество на Пресвета Богородица“ в
местността Зелин стотици жители на община Ботевград заедно отбелязаха Трифон
Зарезан. Състоя се церемония по избиране Цар и Царица на виното, както и
традиционното зарязване на лозята. Празникът завърши с вкусен курбан за всички
присъстващи.
По повод Националния празник на България 3-ти март се проведе церемония по
издигане на националния флаг, знамето на община Ботевград и знамето на Европа на пл.
„Саранск“. В църквата „Свето Вознесение Господне“ бе отслужена заупокойна литургия
и бе почетена паметта на загиналите руски воини.
142-та годишнина от Освобождението на България бе отбелязана съвместно от Община
Ботевград и Община Горна Малина пред Паметника на победата в местността
Арабаконак. Концертът и празничната заря, предвидени за финал на празника, бяха
отменени поради високата заболяемост от грип сред учениците в града.

Децата на Ботевград се включиха в инициативата „Весело лято в
града“ 2020
С настъпването на месец юли стартира и любимата на всички деца инициатива
„Весело лято в града“. В рамките на близо месец малчуганите участваха в образователни
игри, спортни състезания и усвоиха много нови полезни умения. Съдействие на Община
Ботевград оказаха Исторически музей, Център за подкрепа на личностно развитие,
Център за социална рехабилитация и интеграция, Общинска читалищна библиотека
„Иван Вазов“, Иванка Христова – ръководител на мажоретните състави в Община
Ботевград, г-жа Добринка Николова – дългогодишен треньор по акробатика.
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През 2020 г. пандемията от вируса COVID-19 се отрази негативно върху
културните мероприятия и обществения живот в страната и Общината. От съображения
за сигурност и с цел да се предотврати опасността от разпространение на вируса бе
отменено провеждането на част от най-масовите културни мероприятия, с които община
Ботевград от години се гордее. Сред тях са: „Великденски събор – Ботевград“,
Фолклорен събор „Боженишки Урвич“, „Фестивал на бъчвата – с. Врачеш“, „Дефилир на
духовите оркестри и мажоретни състави“, Втори международен детски фестивал
„Единството е сила“ и 24-ти май - Денят на българската просвета и култура и славянската
писменост.
Оказвайки се в невъзможност да изпълнят културната програма от
Събитийния календар на Общината обаче, служителите от отдел „Хуманитарни и
социални дейности“, с подкрепата на доброволци от Общинския духов оркестър и
граждани, неотлъчно подпомагат жителите на общината, които се нуждаят от
помощ поради карантиниране, или други, свързани с пандемията затруднения.

ОП „Боженишки Урвич“ бе преобразувано в ОП „Туризъм“
Един от отраслите, засегнати най-силно от кризата, породена от COVID-19 бе
туризма. През пролетта на 2020 г. карантинните мерки, наложиха затварянето на ОППД
„Боженишки Урвич“, което неизбежно доведе до спад в приходите на Общинското
предприятие. С преобразуването на ОППД „Боженишки Урвич“ в ОП „Туризъм“ се
очаква стабилен и постоянен ръст на приходите от нощувки в почивната база.
С решение №161/30.07.2020 г. на Общински съвет – Ботевград, Общинско
предприятие „Боженишки Урвич“ бе преобразувано в Общинско предприятие
„Туризъм“. Туристическото предприятие ще поеме цялостната дейност по изпълнение
на ангажиментите по Закона за туризма на Община Ботевград.
Преобразуването на ОП „Боженишки Урвич“ бе заложено като мярка в
Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Ботевград 2019 – 2025 г.
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В

началото

на

2021

година

предстои

обособяване

на

Туристически

информационен център в сградата на Общинска администрация – Ботевград.
Изготвени са анкети, предназначени за туристи и предадени за разпространение в
Исторически музей Ботевград. С тези анкети се цели мониторинг на търсенето и
поведението на посетителите на Община Ботевград.

Великденски събор – Ботевград зае второ място в категория
„Туристическо събитие“ на Годишните награди в туризма
В края на 2019 г. Община Ботевград кандидатства за Годишните награди в
туризма с „Великденски събор“ в категория „Туристическо събитие“. От всички 19
кандидати в категорията, Съборът събра 15,24% от онлайн вота и заема второ място в
класацията.
От 13-ти до 15-ти февруари 2020 г. Община Ботевград взе участие за трета
поредна година на националния щанд на България на 37-мото издание на
международното туристическо изложение „Ваканция и СПА експо“.
За туристическата борса бяха изработени брошури: спортни и приключенски
събития, културни събития и фестивали, календар на събитията; рекламни материали с
туристическото лого и логото на общината: химикалки, тефтери и чантички.
Събитията с туристически характер, проведени в периода, организирани или
спонсорирани от общината са:


Мото събор – (19-21.06.2020 г.);



Ботевград Downhill (01-02.08.2020 г.);



Пленер на занаятите в село Боженица (28-30.08.2020г.);

В рамките на „Пленер на занаятите“ в село Боженица гостуваха майстори
занаятчии от различни краища на България. В рамките на три дни те демонстрираха на
посетителите редица интересни дейности, включващи: художествена изработка на
дърво, тъкане на художествено пано от природни материали, демонстриране на
Чипровска шарка на вертикален стан, изработка на художествена керамика и други.
Под лятното небе бяха прожектирани и два български игрални филма, които
събраха заедно малки и големи жители и гости на с. Боженица.
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Сайтът VisitBotevgrad вече е достъпен и на английски език
Като членове в Организацията за управление на Софийски туристически район,
Община Ботевград се включва активно с предоставяне и набиране на информация за
създаване на база данни за основни туристически услуги и ресурси, изготвяне на общ
календар на събитията, подготовка за имидж брошура и заснемане на рекламни
видеоклипове, фото заснемане на обекти. Организацията вече има активна Facebook
страница, която е допълнително място за реклама.
Английската версия на Официалния туристически портал visitbotevgrad.com е
активна от месец юли 2020 г.

Журналисти от национални медии се включиха с опознавателна
обиколка на общината
На

08.07.2020

г.

се

проведе

опознавателен инфо-тур за журналисти,
туроператори и гости от Сърбия по проект
за публично-частно партньорство „Via
Militaris – Коридор за устойчиво развитие
на туризма“. Туристическите обекти,
които бяха представени са: Часовниковата
кула, Историческият музей, манастир „Св.
Николай“

в

с.Скравена,

конна

база

„Здравец“, Средновековна крепост „Боженишки Урвич“, манастир „Св. Четиридесет
мъченици“ – с. Врачеш. Гостите обядваха в ОППД „Боженишки Урвич“.

Разработва се туристически пешеходен маршрут между
Ботевград, Правец и Етрополе
По Приоритет 2: Микрорайониране и развитие на регионален туристически
продукт; Мярка 2.2 Реализиране на предложения за регионален туристически продукт
между общините Ботевград, Правец и Етрополе се проведоха редица срещи с
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представители на трите общини. Започна активна работа по разработване на
туристически пешеходен маршрут с начална точка Чекотински манастир, през крепост
„Боженишки Урвич“, крепост „Креща“, манастир „Св. Николай“, конна база „Здравец“,
манастир „Св. Георги“, манастир „Св. Теодор Тирон“ и манастир „Света Троица“.
Изготвено

е

проектно

предложение

за

унифицирани

указателни

табели

и

информационни табла, които да се използват за маркиране на всички туристически
маршрути в Община Ботевград.
Крепостта „Креща“ към момента е регистрирана в Автоматизираната
информационна система „Археологическа карта на България“. Междуведомствена
комисия трябва да предложи граници, охранителна зона и режим на ползване на
територията на крепостта. Сключен е договор със Сдружение за възстановяване и
съхранение на българските традиции – „Авитохол“ за изработка на 11 дигитални
картини, пресъздаващи бита и културата на траките. Предстои почистване на крепостта,
подготовка и поставяне на информационни табла.

Категоризирани са 21 места за настаняване и заведения за
хранене и развлечения
За периода 01.11.2019 – 01.08.2020 г. са реализирани дейности по категоризация
на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в Община Ботевград, както
следва:
№

Вид на обекта

Име на обекта

Дата на издаване
на у-е

1

Кафе-аперитив

Лексима

04.12.2019

2

Ресторант

Крис

04.12.2019

3

Бистро

Викторията

19.12.2019

4

Кафе-аперитив

Ники

19.12.2019

5

Ресторант-пицария

Релакс

19.12.2019

6

Дискотека

Нощ и ден

06.01.2020

7

Ресторант

Лозята

25.02.2020
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8

Закусвалня

Гришано

26.02.2020

9

Ресторант

Нептун

26.02.2020

10

Бързо хранене

Бургер
при 22.06.2020
клюкарките

11

Кафе-аперитив

Ариана

22.06.2020

12

Кафе-аперитив

Сити клуб

22.06.2020

13

Кафе-аперитив

Младост

22.06.2020

14

Бистро

Ти-ви

22.06.2020

15

Бистро

Ра-ра

22.06.2020

16

Кафе-аперитив

Клуб 54

22.07.2020

17

Ресторант

Вивал

22.07.2020

18

Кафе-аперитив

Бюфетъ

22.07.2020

19

Бързо хранене

Скара на жар

22.07.2020

20

Бързо хранене

Бързо хранене

22.07.2020

21

Бистро

Скока

05.08.2020

Общо събраните такси по линия на категоризацията за отчетния период са 7605
лв.

В периода 01.11.2019 – 30.09.2020 г. Общинско предприятие „Благоустройство и
комунално стопанство“ – Ботевград е извършило следните дейности в съответните
направления:
Отдел „Ремонт и поддръжка“
Звено „Строителство“
Текущ ремонт на градски съоръжения/пейки, кошчета за отпадък, детски
съоръжения и др./
Ремонт на вътрешно дворно пространство на сградата на Община Ботевград
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Ремонт на Кметство с. Краево
Ремонт на салон в с. Краево
Монтаж на ограда за разширение на гробищен парк в гр. Ботевград
Ремонт на център от семеен тип в гр. Ботевград
Ремонт в сградата на Кметство с. Трудовец
Ремонт на покрив в детска градина „Синчец“
Ремонт на административна сграда на ОП „БКС“ – Ботевград
Ремонт сградата на кметство с. Радотина
Ремонт сградата на кметство с. Рашково
Ремонт на салон в ДГ „Славейче“
Монтаж на ограда на ДГ „Иглика“
Направа на фундамент за детска площадка зад поща в гр. Ботевград
Направа на фундамент за детска площадка на площад „Дико Илиев“ – гр.
Ботевград
Ремонт на Зеленчуков пазар в гр. Ботевград
Изработка и монтаж на контейнери за капачки
Изработка и монтаж на стълбове за улично осветление и прилежаща мрежа
Ремонт на кметство в с. Липница
1. Звено „Асфалотополагане“
Текуща поддръжка на пътна мрежа в гр. Ботевград
Укрепване на бряг на р. Бистрица - с. Трудовец
Направа на пътна основа на улица „Войкински вир“
Асфалтиране на ул. „Незабравка“
Асфалтиране на ул. „Люляк“
Асфалтиране на ул. „Хризантема“
Асфалтиране на ул. „Градина“
Асфалтиране на улица 17 в.з. Чеканица
Асфалтиране на улица 18 в.з. Чеканица
Асфалтиране на улица 23 в.з. Чеканица
Асфалтиране на ул. „Свобода“ - гр. Ботевград
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Започнато е подновяване на пътната маркировка и почистване на уличните оттоци
2. Звено „Водоснабдяване и Канализация“
Подмяна на водопровод на ул. „Шипка“ - с. Врачеш
Подмяна на водопровод в ж.к. „Васил Левски“ - гр. Ботевград
Подмяна на водопровод и канализация ул. „Огоста“ - с. Трудовец

I.

Отдел „Сметосъбиране и Сметоизвозване“

 През посочения период от време продължава изпълнението на функции по
определения график. Не са направени сериозни отклонения от него и няма
нарушаване на честотата на вдигане на предоставените съдове с изключение на
моменти, в които е имало проблеми с механизацията, като пропуските са
наваксвани своевременно. Продължава предоставянето на съдове за строителни
отпадъци като през 2020г., такива са предоставени за постоянно ползване в селата
Краево, Рашково, Радотина, Липница и се обслужват при заявка на съответния
кмет на населеното място с цел намаляване на нерегламентирано изхвърляне на
отпадъци.
 През периода са почистени незаконни сметища на територията на цялата община,
на места и по няколко пъти с оглед на необходимостта.
 От новозакупените 600 бр. съдове за ТБО с обем 240 л. са раздадени за ползване
544 бр.
Отдел „Чистота и Благоустройство“
 метене, почистване и оборка на зелени площи, площадни пространства, плочници
и тротоари в централна градска част /съгласно въведено райониране и графици за
дежурства в почивните и празничните дни/;
 оборка на кошчета за отпадъци и подмяна на торби за смет;
 метене, събиране, товарене и транспортиране на листна маса по време на
листопад;
 ръчно снегопочистване на тротоари, пешеходни алеи, площадни пространства и
разхвърляне на магнезиев сулфат;
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 измиване на улици по
график и маршрутна
схема- двукратно след
закупуване

на

втора

водоноска;
 Поддържане
градски

на

обществени

площи-извършена
работа

-

косене,

прекопаване

на

декоративната и цветна
растителност, плевене, почистване, аериране, торене, провеждане на резитби – за
оформяне, санитарни резитби и резитби на живи плетове, борба с болести и
неприятели по дървесно-храстовата растителност, извозване на растителни
отпадъци и др. дейности;
 Новоизградени и реконструирани обекти в Община Ботевград /засаждане на
дървесно-храстова растителност, затревяване на ново създадени тревни площи и
др. дейности/;

Близо 65 000 лева са приходите на ОП „Обредни дейности“
Като

самостоятелно

специализирано

звено

на

общината,

Общинското

предприятие „Обредни дейности“ в периода януари – декември 2020 г. е осъществило
държавни, социални и стопански функции, свързани с организацията и провеждането на
семейно-битовите празници - сватба, погребение и помен, както и празнично-обредна
дейност на територията на града и общината.
През отчетния период са обслужени 525 погребения, извършени са 130 траурни
ритуала, приети са 1420 поръчки за некролози и подавки, 136 надписи на кръстове.
Извършени са 67 сватбени ритуала, изработени са 84 абитуриентски ленти.
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Приходите

от

продажба на стоки и услуги
при

организиране

траурните

и

на

радостните

обреди от 01.01.2020 г до
30.09.2020г.са в размер на 64
570 лева.
Общинското
предприятие е осъществявало
дейността си с 12 щатни
бройки

–

управител,

счетоводител,

ръководещ

обреди и ритуали - 3 бр.,
шофьор -1 бр., гробари -2 бр., общи работници в гробищния парк -3 бр., чистач -1 бр.
Бюджетните средства са използвани по предназначение, съгласно одобрения от
Общински съвет бюджет. Всеки месец са правени отчети за касовото изпълнение и
дневници по ДДС за покупките и продажбите. Изготвяни са Оборотна ведомост по
тримесечия и деветмесечието, която е предавана в сроковете, определени със заповед на
кмета на общината.
Своевременно са изготвяни декларации №1 и № 6 за осигуровките на работниците
и служителите към НАП и НОИ.

ОТЛИЧИЯ
Иван Гавалюгов с награда на публиката в категория „Политик с най –
голямо внимание към българската природа“
В годишните награди за биоразнообразие и климат – 2020, организирани от
Българска Фондация за Биоразнообразие, кметът Иван Гавалюгов бе избран с 519 гласа
за фаворит в категория „Политик с най – голямо внимание към българската природа“.
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През годините на своето управление Гавалюгов поддържа дейности с внимание
към природата като: опазване на ЗМ „Мухалница” и най – дългата документирана
миграция на земноводни в света; организиране на събития и участие в дебати с
природозащитна тематика: детски карнавал на биоразнообразието, Ден на Жабешкото
блато, дискусии за опазване на горите и водите; по инициатива на община Ботевград
стартира процедура за обявяване на биосферен парк, включващ части от територията на
още 3 общини и други.
Ботевградския кмет, заедно с кметовете на Севлиево, Кюстендил и Харманли, се
включиха в кампания за идентифициране и картиране старите гори. Дейност, която се
осъществява от WWF от 2018-та година насам.

Кметът Гавалюгов с номинация за „Кмет на месеца“
на тема „Коледна украса“
Поредно признание за кмета на Ботевградска община е номинацията – „Кмет на
месеца“ на тема „Коледна украса“. Надпреварата се организира от Порталът на
българските общини Kmeta.bg, а общинската украса се състезава сред 14 други украси
на общините:


Божурище, Трявна, Котел, Брезник, Разлог /в категория малка община/;



Разград, Ботевград, Горна Оряховица, Несебър, Павликени;



Варна, Стара Загора, Русе, Велико Търново, Ямбол;

