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Настоящият документ е изготвен в изпълнение на чл. 44, ал. 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.  

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 дейности през 

2020 г. 

 

ПРИОРИТЕТ 1: ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА, ЖИЗНЕНАТА СРЕДА И 

КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ  

ПОДПРИОРИТЕТ 1: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ГРАДСКА СРЕДА  

През 2020 г. бе реализирана Дейност 1: Изпълнение на етап 3 и етап 4 от ремонта на градския 

парк на стойност 889 810.73 лв. с вкл. ДДС. Етап 3 включваше реновиране на връзката между 

северната и южната част на парка, а етап 4 - най – южната част на парка. В най – южната част на 

Градския парк, до стадион „Христо Ботев“, ще бъдат обособени още 3 сектора: въжен парк, детска 

площадка и уличен фитнес. За осигуряване на по-добър достъп бяха изградени подходи към 

съществуващи пешеходни пътеки, граничещи с Градски парк, етап 3 и 4 в гр. Ботевград. С 

изпълнението на етапи 3 и 4 от инвестиционния проект приключи цялостното реновиране на 

градския парк. 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, като 

същевременно се цели подобряване на физическата и жизнената среда в община Ботевград.  

В изпълнение на Дейност 2: Реализиране на първи етап на проект за реконструкция и основен 

ремонт на централна градска част на Ботевград бе извършено следното:   

Обявена бе поръчка чрез събиране на оферти за “Изработване на идеен проект за етапно 

изграждане, рехабилитация и обновяване на пешеходната зона в централната градска част на 

Ботевград и технически проект за етап 1“.  Първият етап обхваща пешеходните пространства по 

ул. “Гурко“ и бул. 3-ти март“.  

В изпълнение на Дейност 3: Благоустрояване на междублокови пространства с разширяване 

на паркинг зоните, изграждане на детски и спортни площадки през 2020 г. е извършено 

следното: 

- 59 386.80 лв. собствени средства са вложени за благоустрояване на вътрешноблоково 

пространство в кв. 26 (Славейков 1, Дондуков 4), гр. Ботевград; 

- изпълнени са дейности по благоустрояване на част от Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 

05815.305.86 по кадастрални регистри /КР/ на гр. Ботевград; 

- благоустрояване с Детска площадка на Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 05815.305.390 

по кадастрална карта /КК/ и кадастрални регистри /КР/ на гр. Ботевград; 

- доставена и монтиране е ударопоглъщаща настилка за детска площадка (в ПИ с 

идентификатор 05815.304.744, кв.171 по КК и КР на град Ботевград); 
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- 54 516 лева собствени средства са вложени в изработка, доставка и монтаж на детски 

съоръжения за изграждане на детски площадки; 

- изпълнен е проект „Живей активно!“ на обща стойност 12 768,00 лв., от които 10 000 лв. е 

финансирането в рамките на Национална кампания „Чиста околна среда 2020 г.“ към 

ПУДООС, а останалите 2 768 лв. са съфинансиране от община Ботевград. По проекта е 

доставено и монтирано комбинирано спортно съоръжение на площадка в кв. 167А по плана 

на гр. Ботевград.  

 

По Дейност 4: Разширяване на газопреносната мрежа в малките населени места на 

територията на общината: 

По данни от “Балкангаз 2000“ АД през 2020 г. общата дължина на изградената 

газоразпределителна мрежа (разпределителни газопроводи и отклонения) е над 5000 л.м. 

Присъединените нови абонати са над 250.  

Основната концентрация е във Врачеш (около 2 км), за останалите населени места – нови 

присъединявания според проявения интерес.  

По данни от “Балкангаз 2000“ АД напредва изграждането на газопровода за ГРП4 – в 

североизточния край на ж.к. „В. Левски", с което ще се осигури капацитет за продължаващото 

присъединяване на нови абонати.  

 

В изпълнение на Дейност 5: Изграждане на газоразпределителна мрежа във вилните зони: 

На етап работно проектиране е газификацията на вилна зона „Лозята“ в Трудовец 

 

В изпълнение на подприоритет 1: Благоустрояване и градска среда като цяло и в частност на 

Дейност 6: Подмяна  на тротоарни настилки на основните улици в гр. Ботевград са 

извършени следните дейности: 

- Ремонт на тротоар по ул. Зелинград; 

- Направа на пътна основа и частично изкърпване на улици в Ботевград 

- Редене на бордюри за улици в Ботевград 

- Редене на тротоари в Ботевград   

- Направа на маркировка на пешеходни пътеки в гр. Ботевград; 

За реализацията на Дейност 7: Преасфалтиране на улиците с подменен водопровод в 

Ботевград и селата бяха изпълнени следните дейности:  

- Ремонт - рехабилитация на ул. Захари Стоянов – подмяна на асфалтова настилка и бордюри 

от ул. „Княз Борис I“ до стадион „Христо Ботев“ 

- Ремонт-рехабилитация на ул. Г. С. Раковски – подмяна на асфалтова настилка и бордюри 

до ул. „Витоша“ 

 

По Дейност 8: Изграждане на улици и техническа инфраструктура в югоизточната част на 

ж.к. Васил Левски: 

- Извършен е ремонт на тротоари в междублоково пространство при бл.50, с подобект: "Вход 

паркинг източна страна и пешеходна алея до блока западна страна" и ремонт на бордюри и 

тротоари в междублоково пространство при бл.51, ж.к. Изток, гр. Ботевград; 

 

В изпълнение на Дейност 9: Асфалтиране на улици във вилна зона Зелин през 2020 г. Общинско 

предприятие БКС е извършило следните дейности: 

- Асфалтиране на ул. „Незабравка“; 
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- Асфалтиране на ул. „Люляк“ 

- Асфалтиране на ул. „Хризантема“; 

- Асфалтиране на ул. „Градина“ 

 

В изпълнение на Дейност 11 Подмяна на улично осветление с енергоспестяващи ЛЕД 

осветители в Ботевград и в големите села от общината през 2020 г. е извършена подмяна на 

уличното осветление в гр. Ботевград и във в.з. Зелин.  

 

В изпълнение на Дейност 13: Създаване на условия за достъпна велосреда в гр. Ботевград 

започна изработването на ПУП-ПП на алеята за „Велоалея за споделено и пешеходно движение 

от Км 195+190 до КМ 196+577“, засягащ имоти в землищата на гр. Ботевград и с. Врачеш, част от 

които са общинска собственост. 

 

В рамките на приоритет 1 предстои да бъде изпълнен проект „Реконструкция и рехабилитация на 

съществуващи общински пътища на територията на община Ботевград" на обща стойност 6 968 

109.96 лв. с вкл. ДДС с финансиране 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 пътища: път SFO2046: /SFO1093 Новачене – Боженица/Боженица – Граница общ. 

(Ботевград-Роман) – Курново - ЖП гара Струпеца- Елов дол; SFO1040: /Ботевград-Витиня/ - 

Врачеш – Врачешки манастир; SFO2047: Ботевград - летовище Зелин и SFO3056:/SFO3054 

Новачене – Липница - Елов дол. 

 

През 2020 г. са извършени и следните благоустройствени дейности: 

- Изграждане на мини парк с детска площадка и възстановяване на обществена чешма в кв. 

„Триъгълника“ на с. Трудовец 

- Изпълнен проект в рамките на Национална кампания „Чиста околна среда 2020 г.“ към 

ПУДООС от кметство с. Новачене с наименование „За децата на с. Новачене – цветята на 

утрешния ден“ на стойност 9 998,40 лв. с ДДС; 

- Изпълнен проект в рамките на Национална кампания „Чиста околна среда 2020 г.“ към 

ПУДООС от кметство Рашково с наименование „Изграждане на кът за отдих в с. Рашково“ 

на стойност 8662,34 лв.  

 

В изпълнение на подприоритет 1 са изпълнени и следните дейности: 

- Текущ ремонт на паркинг в ПИ с ид. 05815.302.753; ПИ с ид. 05815.302.750  и  ПИ с ид. 

05815.302.1065 по КК и КР на гр. Ботевград; 

- Текущ ремонт  на  паркинг   в   ПИ с ид. 05815.302.753; ПИ с ид. 05815.302.750  и  ПИ с ид. 

05815.302.1065  по  КК и КР  на  гр. Ботевград; 

- Изкърпване на ул. мрежа в с. Трудовец; 

- Изкърпване асфалтова настилка с. Врачеш; 

- Трошенокаменна настилка на ул. Дунав, с. Врачеш; 

- Текущ  ремонт на трошенокаменни настилки във вилна зона "Лозята" в село Скравена 

- Текущ  ремонт на трошенокаменни настилки в село Липница; 

- Текущ  ремонт на трошенокаменни настилки в село Краево. 
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През 2020 г. Общинско предприятие „БКС“ е извършило следните дейности в сферата на 

благоустрояването: 

 Ремонтни дейности: 

- Ремонт на Зеленчуков пазар в гр. Ботевград; 

- Направа на фундамент за детска площадка зад поща в гр. Ботевград; 

- Направа на фундамент за детска площадка на площад „Дико Илиев“ – гр. Ботевград  

- Текущ ремонт на градски съоръжения/пейки, кошчета за отпадък, детски 

съоръжения и др./; 

- Монтаж на ограда за разширение на гробищен парк в гр. Ботевград; 

- Изработка и монтаж на контейнери за капачки ; 

- Изработка и монтаж на стълбове за улично осветление и прилежаща мрежа. 

 

 Асфалтови работи: 

- Текуща поддръжка на пътна мрежа в гр. Ботевград; 

- Направа на пътна основа на улица „Войкински вир“; 

- Асфалтиране на ул. „Свобода“ - гр. Ботевград; 

- Асфалтиране на улица 17 в.з. Чеканица; 

- Асфалтиране на улица 18 в.з. Чеканица; 

- Асфалтиране на улица 19 в.з. Чеканица 

- Започнато е подновяване на пътната маркировка и почистване на уличните оттоци. 

 

ПОДПРИОРИТЕТ 2: ВИК ИНФРАСТРУКТУРА 

За изпълнение на Дейност 1. Завършване на проект за подмяна на централен водопроводен 

пръстен на гр.Ботевград е извършено следното: 

През 2020 г. в рамките на споразумение между община Ботевград и МРРБ са преведени два транша 

на стойност 798 560 лв. без ДДС. Цялостната подмяна на централния водопроводен пръстен в 

Ботевград е завършена и от м. септември 2020 г. започнаха възстановителните работи. Със 

съвместните усилия на Община Ботевград и ВиК София е извършена подмяна на сградните 

водопроводни отклонения по ул. „Цар Самуил“, като тази дейност е реализирана извън проекта за 

централния водопроводен пръстен. 

 

В рамките на Дейност 3. Подмяна на водопроводи в с. Скравена, с. Литаково, с. Новачене:  

В процес на реализация е проект – „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи 

и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж.“, финансиран по Програмата за развитие на селските 

райони 2014-2020. Средствата в размер на 6 986 158,50 лв. се инвестират в реконструкция на 

водопроводните мрежи в с. Новачене, с. Скравена и с. Литаково. 

През 2020 г. е извършена и подмяна на канализация по ул."Спас Соколов" от О.Т.-124 до О.Т.-126 

в село Литаково. 

  

По Дейност 4. Изграждане на нови и ремонт на съществуващи планински водохващания: 

През 2020 г. се подписа споразумение между община Ботевград и МРРБ за финансиране 

изпълнение на следните дейности „Хидрогеоложко обследване на изградените в миналото 

водовземни съоръжения, с оглед установяване на тяхното актуално състояние и възможността за 

възстановяване използването им за питейно-битови цели на гр. Ботевград“ и „Изготвяне на 

технически инвестиционен проект за „Реконструкция и доизграждане на алтернативна 
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водоснабдителна система Ботевград, състояща се от сондажни и дренажни кладенци в терасата на 

река Бебреш, помпени станции и черпателен резервоар". Общата стойност на споразумението е в 

размер на 75 000 лв. 

 

В изпълнение на Дейност 6. Подмяна на част от водопроводната мрежа и доизграждане на 

канализация в с. Врачеш и с. Трудовец: 

В с. Врачеш бе извършен ремонт на 494 м/л улична канализация по ул. Бузлуджа. 

В с. Трудовец за изграждане на канализация, подмяна на водопровод и асфалтиране на ул. „Ивайло 

от О.Т.12 до О.Т.215, ул. „Спортна среща“ и „Урвич“ са вложени 110 819.30 лева. 

Извършена е подмяна на 494 м/л водопровод и канализация на ул. „Огоста“ - с. Трудовец и 

подмяна на 406 м/л водопровод, сградни отклонения и канализация по улица Драган Черния с. 

Трудовец. 

 

През 2020 г. са подадени заявления за финансиране на проекти за реконструкция на 

водопроводната система в с. Врачеш и с. Трудовец от държавния бюджет чрез ПУДООС към 

МОСВ.  

В изпълнение на подприоритет 2: ВиК инфраструктура са извършени и следните дейности: 

- Подмяна на част от довеждащ водопровод в махала Ломето в село Липница – 12 798.00 лв. 

- Ремoнт и подмяна на довеждащ водопровод от резервоар Сирашки ливади към махала 

Ломето в село Липница – 12 798.00 лв. 

- Ремoнт и подмяна на довеждащ водопровод от резервоар Сирашки ливади до облекчителна 

шахта в село Липница – 19 151.00 лв. 

- Обезопасяване на мост на река Капичевски дол в с. Елов Дол – 25 808.60 лв. 

- Подписано е споразумение между община Ботевград и МРРБ за финансиране на дейности 

за изготвяне на идейни и технически проекти за подобряване на водоснабдителната система 

на община Ботевград.  

За подобряване на ВиК инфраструктурата са извършени следните дейности от ОП „БКС“: 

- Подмяна на243,4 м/л водопровод и сградни отклонения за бл. 44 и бл. 45, находящи се в 

ж.к. Васил Левски, гр. Ботевград.  

- Подмяна на 42 бр. ВиК решетки на улици в гр. Ботевград 

- Ремонт на ревизионна шахта на ул. Иван Шишман 

- Ремонт на 4 бр. стубленски чешми в гр. Ботевград  

- Направа на 600 м/л водопровод в с. Липница  

- Доставка, монтаж и ремонт на 15.5 м/л метални решетки за отводняванв в Ботевград; 

- Почистване на 233 бр. улични оттоци в Ботевград.   

 

ПОДПРИОРИТЕТ 3: ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА. 

През 2020 г. бе изпълнена Дейност 1. Подмяна на вътрешна инсталация, вертикална 

планировка на ДГ „Детелина“, с. Скравена. Средства в размер на 374 000 лв. бяха инвестирани 

в реализацията на проект с наименование „Детска градина „Детелина“, с. Скравена, общ. 

Ботевград – втори етап: Вътрешни преустройства, подмяна на инсталации и благоустрояване на 

дворно пространство“. Финансирането бе осигурено по Проект „Красива България“ на 

Миинистерство на труда и социалната политика, както и от собствени средства на община 

Ботевград.  
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В рамките на Дейност 5. Подмяна на детски съоръжения и благоустройствени дейности във 

всяко детско заведение на територията на община Ботевград е извършен ремонт на детски 

съоражения в двора на ДГ Слънце, гр. Ботевград.  

 

През 2020 г. община Ботевград получи одобрение на проектно предложение с наименование 

„Преустройство и пристройка на ДГ „Кокиче“, гр. Ботевград“ на стойност 570 900 лв., с което се 

кандидатства по „Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски 

ясли, детски градини и училища 2020-2022 г.“ към Министерство на образованието и науката и 

което престои да бъде изпълнено. Реализацията на проекта ще бъде в изпълнение на Дейност 6.  

Изграждане на нови учебни и спални помещения в ДГ „Кокиче“, гр. Ботевград към 

подприоритет 3.  

 

В рамките на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и 

многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 4“ с финансиране по 

процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони – 2“ на 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. през 2020 г. се реализира Дейност 10. 

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. 

Ботевград от програмата за управление. С извършване на заложените в одобрения инвестиционен 

проект за училището дейности бяха изпълнени мерки за повишаване енергийната ефективност в 

сградата на стойност 372 626,80 лв. с вкл. ДДС.  

В рамките на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и 

многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 3“ с финансиране по 

процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони – 2“ на 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. през 2020 г. се реализира Дейност 11. 

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ДГ „Кокиче“, гр. Ботевград. С 

извършване на заложените в одобрения инвестиционен проект за детската градина дейности бяха 

изпълнени мерки за повишаване енергийната ефективност в сградата на стойност 250 544,65 лв. с 

вкл. ДДС.   

В рамките на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и 

многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 5“ с финансиране по 

процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони – 2“ на 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. през 2020 г. започна реализацията на  

Дейност 12. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за физкултурен салон на основен 

етап на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Ботевград от програмата за управление.  

 

В изпълнение на подприоритет 3 за подобряване на образователната инфраструктура през 2020 г. 

са извършени и следните дейности: 

- Ремонт на компроментирана хидроизолация по покрив на ДГ Синчец, гр. Ботевград, вкл. 

съпътстващи дейности  

- Шпакловка и пребоядисване на стени от гипсокартон в ДГ Славейче, гр. Ботевград; 

- Подмяна на ограда в двора на ДЯ Детелина - филиал на ДГ Иглика, гр. Ботевград; 

- Изграждане вътрешна сградна газова инсталация на газ метан в сградата на ДГ "Здравец" в 

село Трудовец.  

 

В рамките на заложените цели в програмата за управление и в частност в изпълнение на 

подприоритет 3 община Ботевград подаде в рамките на първия прием за подаване на проектни 
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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 и 

проектно предложение за „Изграждане на нова сграда на ДГ „Здравец“, с. Литаково, общ. 

Ботевград“, което също бе одобрено и предстои да бъде реализирано. Одобрената стойност на 

проекта е 285 000 лв.  

 

ПОДПРИОРИТЕТ 4: ЗДРАВНА ИНФРАСТРУКТУРА. 

За изпълнението на Дейност 1. Реализация на проект за въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност и основен ремонт на сградите на МБАЛ – Ботевград през месец декември 2020г. 

с министерско постановление № 360 е осигурено финансиране в размер на 3 500 000.00 лева за 

внедряване на мерки за енергийна ефективност и основен ремонт на МБАЛ Ботевград - блокове 1, 

2 и 3. Техническият проект за внедряване на енергоспестяващи мерки и за ремонт на МБАЛ-

Ботевград е във финален етап на одобрение. 

В изпълнение на Дейност 2. Подмяна на медицинско оборудване в МБАЛ – Ботевград и за 

подпомагане нуждите на МБАЛ Ботевград за справяне с COVID - 19 е извършено следното:  

Общината заплати първоначалната вноска в размер на 13 200 лева за закупуване на нов бус за 

пациентите на отделението по хемодиализа.  

За подпомагане на нуждите на МБАЛ Ботевград в борбата с COVID - 19 беше създадена 

дарителска сметка от Община Ботевград. С решение на първото заседание на Комисия, назначена 

със заповед на Кмета, която има за задача да контролира и управлява дарените средства и 

съобразено с предложение, отправено от тогавашния управител на МБАЛ  - Ботевград с парите 

бяха закупени шест едноканални перфузора и шест пациентски монитора, които болницата получи 

като дарение.  

Община Ботевград осигури средства и обособи специализиран приемен кабинет за 

извършване на изследвания за COVID-19 в топла връзка между блок -1 и блок-4 в МБАЛ-

Ботевград. 

Община Ботевград предостави нова, модерна апаратура за оборудване на линейка на МБАЛ 

Ботевград. Нови 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 бяха предоставени от Общината на МБАЛ Ботевград за оборудване на 

болничната линейка. Средствата в размер над 5000 лева са от дарителската смета, открита от 

Община Ботевград в началото на пандемията, за подпомагане дейността на МБАЛ и социални 

заведения на територията на общината в условията на пандемия от COVID-19. 

Община Ботевград дари апарат вортекс и бързи тестове за нуждите на местната болница. 

При втората и най – тежка вълна на корона вируса на територията на нашата страна, Общината се 

нае и дари на МБАЛ Ботевград бързи тестове, както и прецизен вортекс за бързо и сигурно 

разклащане и смесване на проби. Консумативи, които в този период на постоянна нужда от 

тестване на населението са от първа необходимост. 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.  

В същия този период  /октомври – ноември/ Община Ботевград предостави 45 броя защитни 

облекла и 20 литра спирт за нуждите на персонала на болницата. 
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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. 

 

ПОДПРИОРИТЕТ 5: ПУБЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА. 

В рамките на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и 

многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 1“ с финансиране по 

процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони – 2“ на 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. през 2020 г. започна реализацията на 

Дейност 3 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районно Управление 

на МВР – Ботевград.  

В рамките на друг проект на община Ботевград „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 

обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 2“ с 

финансиране по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони 

– 2“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. предстои да бъде реализирана 

Дейност 4. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Военния клуб, гр. 

Ботевград. В рамките на дейност 4 през 2020 г. е изготвен и одобрен инвестиционен проект за 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Военния клуб.  

През 2020 г. стартира изпълнението на строително-ремонтни дейности за въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в сградите на кметства: с. Врачеш, с. Скравена, с. Литаково и с. Елов дол,  

включени в 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“. Проектът е на стойност 462 425,83 лв. с вкл. ДДС и се 

изпълнява въз основа на сключен Административен договор № BG06RDNP001-7. 008- 0051-C01 

за безвъзмездна финансова помощ с финансиране по Програма за развитие на селските райони 

2014-2020 год., подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Изпълнението на дейностите по проекта 

кореспондира с реализирането на Дейност 5. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 

сградата на кметство Врачеш, Дейност 6. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 

сградата на кметство Скравена, Дейност 7. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност 

в сградата на кметство Литаково и към Дейност 8. Въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност в сградата на кметско наместничество  с. Елов дол към подприоритет 5 от 

програмата за управление, както следва: 

 

В изпълнение на подприоритет 5 през 2020 г. за подобряване на публичната 

инфраструктура в малките населени места на територията на община Ботевград са изпълнени 

следните дейности, изброени по-долу: 

- Ремонт в сградата на кметство с. Трудовец; 

- Ремонт на сградата на Дом на покойника в гробищен парк - с. Трудовец; 

- Текущ ремонт на покрива на сградата на кметството и читалището в с. Гурково,  

- Текущ ремонт на покрива на сградата на кметството и читалището в с. Радотина; 

- Ремонт сградата на кметство с. Рашково; 

- Текущ ремонт на покрива на сградата на кметството и читалището в с. Краево; 

- Ремонт на салон в с. Краево; 
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- Текущ ремонт на покрива на сградата на кметството и читалището в с. Липница. 

 

За подобряване на публичната инфраструктура през 2020 г. е извършено и следното: 

- Ремотн на административната сграда на ОП „БКС“ – Ботевград;  

- Текущ ремонт в сутерен на складови помещения в сградата на ОА Ботевград; 

- Ремонт на вътрешно дворно пространство на сградата на ОА Ботевград.  

ПОДПРИОРИТЕТ 6: ЖИЛИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА. 

В изпълнение на Дейност 1: Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради по 

програми и проекти с европейско финансиране през 2020 г. започна изпълнението на СМР за 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 17 (седемнадесет) многофамилни жилищни 

сгради на територията на град Ботевград. Сградите са включени в шестте проекта на община 

Ботевград за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни 

жилищни сгради на територията на град Ботевград, финансирани по процедура BG16RFOP001-

2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони – 2“ на Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014-2020 г. Финансовите средства за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 

седемнадесетте многофамилни жилищни сгради са в размер на 4 785 938.40 лв.  

 

ПОДПРИОРИТЕТ 7: СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА. 

През 2020 г. бе реализиран проект с наименование „Подай ръка“ с финансиране по процедура 

„Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ на Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014-2020 г. В рамките на проекта бяха извършени строително-ремонтни дейности в 

сградата на Младежкия дом, вкл. преустройство на самостоятелен обект в Център за обществена 

подкрепа, бе закупено оборудване и обзавеждане за бъдещото функциониране на Център за 

обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства.  С 

извършване на дейностите по проект се реализира Дейност 1. Изграждане на Център за 

обществена подкрепа /ЦОП/, гр. Ботевград. Изградено е главно разпределително табло /ГРТ/ с 

ново захранване в сградата на Младежки дом в ПИ с идентификатор 05815.301.404.2.1.  

В изпълнение на Дейност 2. Подобряване на материалната база и изграждане на 

мултисензорна стая в Дневен център за деца и младежи с увреждания, гр. Ботевград със 

собствени средства в размер на 14 738.20 лв. бяха извършени ремонтни дейности в сградата на 

ДЦДМУ гр. Ботевград за обособяване на мултисензорна стая. Необходимото специализирано 

оборудване за функциониране на мултисензорната стаята бе закупено по проект „Подай ръка“.   

В изпълнение на Дейност 3. Увеличаване броя на тротоарните понижения за преминаване 

на детски колички и улесняване преминаването на хора с увреждания собствени средства в 

размер на 22 391.50 лв. с вкл. ДДС са вложени за: 

- Направа  на  понижения  по  уличната  мрежа  на  гр. Ботевград; 

- Текущ ремонт, направа на понижения на тротоарни настилки при кръстовища за достъп на 

инвалиди в гр. Ботевград 

За реализацията на Дейност 4. Осигуряване на достъпна среда във всяка обществена сграда със 

собствени средства бяха изпълнени следните дейности: 

- Подмяна на асансьор в сградата на МБАЛ – Ботевград; 

- Подмяна на асансьор в сградата на доболнична помощ в гр. Ботевград  

- Вътрешен ремонт на сутерен в сградата на Общинска администрация – Ботевград за  

направа  на  достъп до столова.  
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ПОДПРИОРИТЕТ 8: КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА. 

По отношение на Дейност 3. Основни ремонтни дейности в сградата на НЧ „19 

февруари 1906“, с. Скравена през 2020 г. е извършен текущ ремонт в сградата на НЧ "19-ти 

февруари 1906" село Скравена на стойност 7 393,70 лв.  

В изпълнение на подприоритет 8 през 2020 г. за подобряване на културната инфраструктура 

в малките населени места на територията на община Ботевград са изпълнени следните дейности, 

изброени по-долу: 

- Текущ ремонт на покрива на читалището в с. Гурково; 

- Текущ ремонт на покрива на читалището в с. Радотина; 

- Текущ ремонт на покрива на читалището в с. Краево; 

- Текущ ремонт на покрива на читалището в с.Липница. 

 

През 2020 г. по отношение на културната инфраструктура е извършено и следното: 

- Обособяване на помещение в зала за танци, намираща се на втори етаж в южното крило на 

НЧ "Христо Ботев 1884" в гр.Ботевград, вкл. текущ ремонт и доставка и монтаж на спортна 

система /настилка/ в залата за танци; 

- Изграждане на отоплителна инсталация в сградата на общинска библиотека „Иван Вазов“ 

и обслужващи помещения и сградна газова инсталация - котелно на природен газ-метан в 

сградата.  

ПОДПРИОРИТЕТ 9: СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА. 

В изпълнение на Дейност 1.  Изграждане на спортен комплекс към зала „Арена“, гр.  

Ботевград са извършени проучвателни дейности, заснемане за изместване на ВиК, Електро и 

оптични комуникации за обект: "Хотел и тренировъчна зала с паркинг към Зала "АРЕНА 

БОТЕВГРАД" 

По Дейност 3. Изграждане на игрище с изкуствено тревно покритие на помощно игрище 

„Герена“, гр. Ботевград: 

Община Ботевград подготви проектно предложение за ремонт и полагане на изкуствена тревна 

настилка на помощното игрище „Герена“, гр. Ботевград за кандидатстване.  

В изпълнение на заложения подприоритет за подобряване на спортната инфраструктура 

през 2020 г. е изградена трибуна за 104 места на стадиона в с. Трудовец 

 

ПОДПРИОРИТЕТ 10: ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА. 

За изпълнение Дейност 1. Изграждане на комбинирана и пешеходна и велоалея между гр. 

Ботевград и с. Врачеш започна изработването на ПУП-ПП на алеята за „Велоалея за споделено и 

пешеходно движение от Км 195+190 до КМ 196+577“, засягащ имоти в землищата на гр. Ботевград 

и с. Врачеш, част от които са общинска собственост. 

В рамките Дейност 3. Изграждане на парк за отдих в общински имот, находящ се срещу 

бившия пионерски лагер във вилна зона Зелин, гр. Ботевград е извършено следното: 

- Изготвен е проект за крайградски парк с кътове за отдих във вилна зона Зелин, гр. 

Ботевград; 

- „Местна иницитивна група – Ботевград“ кандидатства с проектно предложение за 

„Обособяване на зона за отдих и събития във вилна зона  „Зелин“, община Ботевград“ по 
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подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие“ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Осигурено е 

финансиране за реализацията на етап 1 от проекта.  

 

В рамките на Дейност 5. Изграждане на алтернативни туристически маршрути е извършено 

следното:  

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 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. 

В изпълнение на подприоритет 10: туристическа инфраструктура в началото на 2021 

година предстои обособяване на Туристически информационен център в сградата на Общинска 

администрация – Ботевград. 

 

ПРИОРИТЕТ 2. ПРИВЛИЧАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА И СЪХРАНЯВАНЕ 

НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ СОЦИАЛНИ, 

ЗДРАВНИ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ. 

В изпълнение на Дейност 1: Запазване, подобряване и развиване на създадените добри практики в 

областта на социалната политика през 2020 г. е извършено следното: 

- 105 700 лева са изплатени на майки за техните новородени деца; 

- 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. 

 

През 2020 г. 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.  
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 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. 

 

Изпълнение на проекти в социалната сфера:  

В рамките на 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.“ се предоставя топъл обяд на 170 лица с ниски доходи и пенсии или 

самотно живеещи лица. 

Социалната услуга „личен асистент“ се предоставя на 273 потребители. 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. 

 

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. 

Във връзка с възникналата пандемична обстановка, с финансиране в размер на 280 425.00 

лева по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ в 

общините Ботевград и Мирково се предоставят мрежа от услуги в домашна среда за лица, които 

са застрашени в най-голяма степен от настъпилата пандемия от COVID-19. 

През 2020 г. Община Ботевград продължава изпълнението на 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“.  

В процес на изпълнение е и 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 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 
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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. 

 

Извършени дейности в социалната и образователната сфери: 

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. 

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. 

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.). 
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В изпълнение на Дейност 2: Подпомагане на талантливи деца чрез Общинската програма за 

подкрепа на деца с изявени дарби  са изплатени средства в размер на 835 лв.  

В рамките на Дейност 3: Отделяне на средства за Великденски помощи на жители в пенсионна 

възраст с най-ниски доходи с 15 360 лева са изплатени за Великденски помощи на пенсионери; 

Предвид извънредната пандемична обстановка дейности  4: Осигуряване на безплатен летен отдих 

на квотен принцип за ученици от общинските училища и  7: Обезпечаване ежегодно на безплатни 

профилактични прегледи на желаещите жители в пенсионна възраст не са изпълнявани през 2020 

г.  

В рамките на Дейност 6: Осигуряване дърва за огрев на ветераните от войните и военноинвалидите 

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

Дейност 8: Подпомагане с финансови помощи граждани с инцидентно възникнали нужди, в това 

число с тежки здравословни проблеми.  

• С 9870 лева са подпомогнати жители на общината с инцидентно възникнали нужди 

/предимно за лечение/; 

През 2020 г. са изпълнявани Дейност 5: Подпомагане дейността на пенсионерските клубове 

и Дейност 9: Подпомагане работата на социалните центрове, предоставящи различни видове през 

социални услуги за деца, възрастни лица и хора с увреждания на територията на общината. 

 

По Дейност 10: Усъвършенстване на Комплексното административно обслужване и 

развитие на електронните 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 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.    

 

В изпълнение на Дейност 11: Повишаване на административния капацитет чрез включване 

на служителите в обучителни семинари през 2020 г. бе проведено четвъртото обучение на 

служители от общинската администрация, които участват в подготовката и управлението на 

проекти по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”. 

Обучението бе в рамките 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“.  
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Общинa Ботевград в борбата с COVID - 19:  

 

От началото на тежката пандемия, причинена от COVID -19, 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, със Заповед на кмета на община Ботевград 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.  

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.  

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. 

 

ПРИОРИТЕТ 3: ПОДКРЕПА И НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИЗМА И КУЛТУРНИТЕ 

ДЕЙНОСТИ, ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И ОКОЛНАТА СРЕДА. 

В рамките на Дейност 2: Подпомагане читалищната дейност в общината са изплатени субсидии 

на читалищата и са осигурени 285 000 лв. за издръжка на общинския духов оркестър, като сумата 

е преведена на НЧ „Христо Ботев 1884“.  

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 
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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. 

Проведени събития от Събитийния календар 2020 г.:  

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“. 

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.  

През месец юли се проведе инициативата „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.    

Събитията с туристически характер, проведени през 2020 г., 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.  

 

В изпълнение на Дейност 6: Създаване на Общинско предприятие с функции в сферата на 

туризма:  

С решение №161/30.07.2020 г. на Общински съвет – Ботевград ОППД „Боженишки Урвич“ бе 

преобразувано в ОП „Туризъм“. Туристическото предприятие ще поеме цялостната дейност по 

изпълнение на ангажиментите по Закона за туризма на Община Ботевград.  
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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. 

По Дейност 7: Запазване и увеличаване на приходите от дейността на ОП „Боженишки Урвич“:  

Въведените 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. 

По Дейност 8: Изграждане на екотуристически маршрути и атракции: 

- през 2020 г. кметство с. Врачеш изпълни проект в рамките на Национална кампания „Чиста 

околна среда 2020 г.“ към ПУДООС с наименование „Туристически път и изграждане на 

екопътека Аязмото – маршрут с. Врачеш – Врачешки манастир „Св. 40 мъченици“ – Аязмото“. 

 

В изпълнение на Дейност 10: Включване на цялата територия на община Ботевград в 

съвременен биосферен парк по инициатива на община Ботевград стартира процедура за обявяване 

на биосферен парк, включващ части от територията на още 3 общини и други. 

В рамките на Дейност 11: Изграждане на приют за безстопанствени животни: 

Разработен е проект е изграждане на приют за безстопанствени животни. В инвестиционната 

програма на община Ботевград за 2021 г. са предвидени средства за изграждане му.  

 

По Дейност 13: Изпълнение на дейности за съхранение и опазване на защитените 

местности на територията на общината: 

Осъществяват се 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;  

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. 

 

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. 

 

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 изпълнението на дейностите в заложения приоритет.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

През периода на първата година от управлението за мандат 2019 - 2023 продължихме работа, 

следвайки стриктно и последователно заложените цели в Управленската програма, но пандемията 

от COVID -19 наложи промени в организацията на работа и на Общинска администрация – 

Ботевград, което промени фокусът в реализацията на някои от целите, заложени в Програмата за 

управление. Изминалата година се оказа неподозирано различна за целия свят, изправяйки ни пред 

предизвикателството да се борим за здравето и живота си в условията на социална изолация. 

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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УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 44, ал. 5 от 

ЗМСМА, предлагам на Общински съвет – Ботевград да вземе следното: 

РЕШЕНИЕ: 

Приема Отчет за изпълнение на Програмата за управление на община Ботевград за 2020 год. 
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