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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 2021 г. 

 

ПРИОРИТЕТ 1: ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА, ЖИЗНЕНАТА СРЕДА И 

КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ  

ПОДПРИОРИТЕТ 1: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ГРАДСКА СРЕДА  

През месец Юли 2021 г. със собствени средства на община Ботевград в размер на 143 637 лв. бе 

изградена скейт зона за хора от различна възраст в Градския парк в град Ботевград. С това 

дейност Дейност 1: Изпълнение на етап 3 и етап 4 от ремонта на градския парк е 

изпълнена. 

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

ремонт на централна градска част на Ботевград през 2021 г. бе изработен 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 2021 г. е 

извършено следното: 

 Благоустрояване на ж.к. Васил Левски, гр. Ботевград, кв. 153, парцел 1, ПИ 05815.304.656 

/бл. 1, 2, 3/; 

 Благоустрояване на ж.к. Саранск, кв. 1, парцел 1 с ПИ 05815.302.290 и ПИ 05815.302.291 

/бл. 5, 6, 7 и 8/, гр. Ботевград; 

 Текущ ремонт на блоково пространство на ул. „Рила“ № 7 в гр. Ботевград; 

 Изграждане тротоари и паркинг по ул. „17 ноември“ и разширяване на вътрешната улица 

и тротоари зад бл. 9 в гр. Ботевград/ 

През 2021 г., в изпълнение на Дейност 3 са стартирани дейности по благоустрояване на 

второстепенна улица в ПИ с идентификатор 05815.305.1026 по КК и КР на гр. Ботевград, кв. 86 

(ул. „Стефан Караджа“) – ЕТАП 2“.  

През 2021 г. беше ремонтирана и освежена спортната площадка, намираща се в близост до 

Ромския клуб в гр. Ботевград с доброволния труд на младежи от квартала и със средства в 

размер на 780 лв., отпуснати от Община Ботевград. Боядисана бе оградата на игрището, 

подменена бе компрометираната мрежата, заграждаща терена. Обновени са баскетболните 

кошове – монтирани са нови табла с нови рингове с мрежи. Футболните врати също са 

подменени и боядисани.  
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През 2021 г. от “Балкангаз 2000“ АД на територията на Община Ботевград са изградени общо 

4 571 линейни метра и са присъединение 361 абоната в изпълнение на Дейност 4: Разширяване 

на газопреносната мрежа в малките населени места на територията на общината и 

Дейност 5: Изграждане на газоразпределителна мрежа във вилните зони. 

 

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: 

 Подмяна на тротоарна настилка по ул. „Захари Стоянов“ в гр. Ботевград в участъка от ул. 

„Г. С. Раковски“ до бул. „3-ти март“ 

 подмяна на бордюри и тротоарна настилка на ул. „Сан Стефано“, в участъка от ул. „Г. С. 

Раковски“ до бул. „3-ти март“ 

 подмяна на бордюри и тротоарна настилка на ул. Княз Борис I”, в участъка от ул. „Захари 

Стоянов“ до ул. „Сан Стефано“ 

 

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

Ботевград и селата бяха изпълнени следните дейности:  

 асфалтиране на ул. „Сан Стефано“, в участъка от ул. „Г. С. Раковски“ до бул. „3-ти март“; 

 асфалтиране на ул. Княз Борис I”, в участъка от ул. „Захари Стоянов“ до ул. „Сан 

Стефано“; 

 асфалтиране на ул. „Шипка“ от о.т. 181 до о.т. 267, с. Врачеш“; 

 асфалтиране на ул. „Любен Каравелов“ от о.т. 156 до о.т. 201, с. Трудовец; 

 асфалтиране на ул. „Дунав“ – 177м. от о.т. 26 до о.т. 27 в село Трудовец; 

 

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

на ж.к. Васил Левски през 2021 г. е изготвен инвестиционен проект с наименование УМС – 

Югоизточен обход на ж.к. Васил Левски и УМС – Вътрешно квартални улици в ж.к. Васил 

Левски за реализация на част от уличната мрежа на гр. Ботевград, община Ботевград, област 

Софийска, в който е предвидено изграждането на необходимата инженерна инфраструктура в 

новообразувани квартали по плана на гр. Ботевград (в регулация) – улици, комуникации, с оглед 

пригаждането им за бъдещо жилищно застрояване. 

 

В изпълнение на Дейност 9: Асфалтиране на улици във вилна зона Зелин през 2021 г. са 

асфалтирани улици „Шареният хан“, „Патьо Чорбаджи“ и „Венец“ в местността Зелинска 

Чеканица. През 2021 г. е извършен текущ ремонт асфалтово покритие на част от ул. „Ботева 

чета“ във в.з. Зелин; 

 

През 2021 г. продължава изпълнението на Дейност 11 Подмяна на улично осветление с 

енергоспестяващи ЛЕД осветители в Ботевград и в големите села от общината, като са 

извършени довършителни дейности по подмяна на съществуващите осветителни тела във в.з. 

Зелин, както и довършителни дейности по подмяна на уличното осветление по ул. „Цар 

Освободител“ в село Трудовец. Извършена е цялостна подмяна на уличното осветление по ул. 

„Трети март“ в село Врачеш.   

 

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

изготвен проект за изграждане на велоалея Ботевград – Трудовец. Предстои издаване на 

разрешение за строеж.  
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По отношение инвестиционното намерение за изграждане на велоалея Ботевград – Врачеш е 

изработен ПУП-ПП 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 момента тече процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост.  

 

В рамките на приоритет 1 и в изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на 

съществуващи общински пътища на територията на община Ботевград" през 2021 г. са обявени 

обществени поръчки за избор на изпълнители за реализацията на проекта. Проектът е на обща 

стойност 6 968 109.96 лв. с вкл. ДДС, финансиран 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 по проекта 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. 

Предстои стартиране изпълнението на проект „Реконструкция и рехабилитация на 

съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежности към тях на територията на 

Община Ботевград“, въз основа на сключен на 19.11.2021 г. договор между Община Ботевград и 

Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Финансирането 

възлиза на обща стойност 970 098,38 лв. с вкл. ДДС и е осигурено 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 

се предвижда ремонт и реконструкция на улици в населени места на община Ботевград.  

 

В изпълнение на подприоритет 1, през 2021 г. са изпълнени и следните дейности за подобряване 

на инфраструктурата на територията на община Ботевград: 

 Асфалтиране и изграждане на неравности по ул. „Сан Стефано“ и частично по ул. 

„Христо Ботев“ от ул. „Княз Борис I“ до бул. „Трети март“ в гр. Ботевград; 

 Текущ ремонт на настилка по част от ул. „Христо Ботев“ в участъка от ул. „Княз Борис I“ 

до бул. „Трети март“ в гр. Ботевград; 

 Текущ ремонт на настилки в общински ПИ: 05815.305.169 в кв. 111 по КК и КР граничещ 

с ул. „Сан Стефано“ в гр. Ботевград; 

 Текущ ремонт на настилки /изграждане на паркоместа/ в ПИ: 05815.302.743 в кв. 49 по КК 

и КР от южната страна на НЧ „Христо Ботев 1884“ на гр. Ботевград; 

 Текущ ремонт по ул. „Г.С. Раковски“ и ул. „Захари Стоянов“ на повдигнати пешеходни 

пътеки и маркировки в гр. Ботевград; 

 Текущ ремонт на настилки в УПИ – 1 на квартал 26 по кадастрална карта на гр. 

Ботевград; 

 Текущ ремонт на настилки, електро и поливна система в УПИ V, кв. 62 по плана на гр. 

Ботевград; 

 Текущ ремонт на настилки в ПИ с идентификатори: 05815.304.878; 05815.304.877 и 

05815.304.879 по КК и КР на гр. Ботевград; 

 Текущ ремонт на настилки в ПИ: 05815.305.332 в кв. 136 и ПИ: 05815.305.291 в кв. 121 по 

КК и КР на гр. Ботевград 

 Текущ ремонт на настилки в село Краево; 

 Укрепване на участък от ул. „Ботева чета“, прилежаща на река „Стара река“ във вилна 

зона Зелин“; 

 Текущ ремонт на дренажна система около сградата на църква в с. Липница; 

 Текущ ремонт на трошенокаменни настилки в село Елов дол; 
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 Текущ ремонт на трошенокаменни настилки в село Боженица; 

 Укрепване на пътното платно по част от улица „Христо Ботев“ в село Трудовец 

 Текущ ремонт на бетонов път в село Трудовец; 

 Текущ ремонт на асфалтово покритие по път SFO 3057 и махала Ломето в село Липница; 

 Текущ  ремонт на отводнителни съоръжения по пътищата на село Елов дол. 

 

По подприоритет 1 през 2021 г. са извършени и следните благоустройствени дейности: 

 Текущ ремонт на навеса на гробищен парк в село Краево; 

 Текущ ремонт на навес в гробищен парк с. Елов дол; 

 Текущ ремонт на ограда на църква „Успение Богородично“ в село Новачене; 

 Текущ ремонт на градска тоалетна в гр. Ботевград.  

 

С цел подобряване състоянието на инфраструктурата през 2021 г. се извършва авариен ремонт на 

мостово съоръжение на река Рударка в село Новачене, община Ботевград, за който 

финансирането е предоставено от целеви средства от държавния бюджет за неотложни разходи 

за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия.  

 

През 2021 г. Общинско предприятие „БКС“ е извършило следните дейности в сферата на 

благоустрояването: 

 Ремонтни и строителни дейности: 

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

съоръжения и др.; 

- Направа на фундаменти за инвентарни сгради -4 бр. на територията на гр. 

Ботевград; 

- Изработка и монтаж на ограда за детска площадка с. Трудовец; 

- Поправка на автобусна спирка и монтаж на нови кошчета и пейки на автогара в гр. 

Ботевград; 

- Монтаж и ремонт на пейки в селата Трудовец, Скравена, Новачене, Литаково;; 

- Ремонт на детска площадка на ул.”Рила”, гр. Ботевград; 

- Изработка на СТБ клоцове, с. Литаково; 

- Монтаж на ударопоглъщаща настилка в кв.76 по плана на гр. Ботевград; 

- Изработка на паравани за изборни секции; 

- Изработка и монтаж на парапети за мост в с. Трудовец; 

- Изработка и монтаж на автобусна спирка на ул. „Божко Божилов”, гр. Ботевград; 

- Ремонт на мост в гр. Ботевград; 

- Ремонт по обществени чешми гр. Ботевград; 

- Ремонт на обществени чешми на ул. „Цар Симеон” и в.з. „Лозята” с. Трудовец. 

 

 Асфалтови работи: 

 Текуща поддръжка на пътна мрежа в гр. Ботевград 

 Корекция на пътна основа и ремонт на асфалтова настилка в м.”Чеканица” -10 бр. 

 Подновяване на хоризонтална пътна маркировка на територията на гр. Ботевград; 

 Подновяване на пътната маркировка и почистване на уличните оттоци на 

територията на гр. Ботевград 

 

 Дейности по благоустрояване: 

 Корекция на ниво на ревизионни шахти в сервитута на пътното платно 
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 почистване на растителност по общинска пътна мрежа на територията на Община 

Ботевград; 

 Поддържане на градски 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; 

 засаждане на дървесно-храстова растителност, затревяване на ново създадени 

тревни площи и др. дейности в Община Ботевград. 

 

ПОДПРИОРИТЕТ 2: ВИК ИНФРАСТРУКТУРА 

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

През 2021 г. продължава реализацията на 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, в рамките на който се извършва 

реконструкция на водопроводните мрежи в с. Новачене, с. Скравена и с. Литаково със средства в 

общ размер на 6 986 158,50 лв. с ДДС.  

 

С цел реализацията на Дейност 3 през 2021 г. е извършено и следното: 

 изграждане на канализация по ул. "Спас Соколов" в село Литаково; 

 изграждане на канализация и асфалтиране по ул. „Лазар Георгиев“ в село Скравена; 

 Изграждане на канализация и асфалтиране по улици „Атанас Събков“ и „Капитан 

Димитров“ в село Скравена; 

 Подмяна на водопровод и сградни водопроводни отклонения в с. Новачене по улици 

„Никола Вапцаров”, „Петко Войвода”, „Георги Бенковски” и „Паисий Хилендарски” – 

дейността е извършена от ОП „БКС“; 

 

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

канализация в с. Врачеш и с. Трудовец през 2021 г. са извършени следните дейности: 

 извършена е подмяна на водопровод и асфалтиране на 177 м. от о.т. 26 до о.т. 27 по ул. 

„Дунав“, с. Трудовец; 

 Подмяна на водопровод и асфалтиране на ул. „Любен Каравелов“ от о.т. 156 до о.т. 201, с. 

Трудовец; 

 Подмяна на съществуващ водопровод и канализационна система ул. „Бистрица”, с. 

Трудовец – дейността е извършена от ОП „БКС“; 

 Подмяна на водопровод и асфалтиране на ул. „Шипка“ от о.т. 181 до о.т. 267, с. Врачеш; 

 Подмяна на водопровод по  ул. „Дунав” и ул. „Горски пътник” , с. Врачеш - дейността е 

извършена от ОП „БКС“. 

 

В изпълнение на Дейност 7. Извършване на основни и текущи ремонти и доизграждане на 

водопроводни мрежи в с. Радотина, с. Рашково и с. Краево през 2021 г. е извършен текущ 

ремонт и подмяна на водопровод по част от ул. „Д. Хаджитошев“ в с. Радотина. 

 

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



 
ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

 

7 

 

 Ремонт и подмяна на главен разпределителен водопровод и асфалтиране на ул. „Гурко“, в 

участъка от ул. „Г. С. Раковски“ при О.Т. 172 до О.Т.19, гр. Ботевград; 

 Ремонт и подмяна разпределителен водопровод, подмяна на бордюри, тротоарна настилка 

и асфалтиране на ул. „Княз Борис I”, в участъка от ул. „Захари Стоянов“ до ул. „Сан 

Стефано; 

 Ремонт и подмяна разпределителен водопровод, подмяна на бордюри, тротоарна настилка 

и асфалтиране на ул. „Сан Стефано“, в участъка от ул. „Г. С. Раковски“ до бул. „3-ти 

март; 

 Текущ ремонт на водопровод и канал в ж.к. „Саранск“, кв. 1, парцел 1 с ПИ: 

05815.302.290 и ПИ: 05815.302.291 /бл. 6, бл. 7 и бл. 8/; 

 Текущ ремонт канализационна система бл.15 в гр.Ботевград – дейността е извършена от 

ОП „БКС“; 

 Изграждане на канализация на част от ул. „Череша“ от о.т. 137 през о.т. 136 и 132 до о.т. 

131 – 240м. в село Гурково; 

 Изграждане на канализация по ул. „Севаст Огнян“ – 120 м., в село Боженица; 

 Текущ ремонт на водохващане „Куския дол“ и довеждащ водопровод за село Липница. 

 

ПОДПРИОРИТЕТ 3: ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА. 

В изпълнение на Дейност 3. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, ремонт на 

покрив на ДГ „Зора“, с. Новачене през 2021 г. община Ботевград изпълни проект „Ремонт и 

реконструкция на Детска градина „Зора“ в село Новачене“, финансиран по мярка М02 

„Подобряване на социалната инфраструктура“ на Проект „Красива България“ към МТСП, на 

обща стойност 308 911.00 лв.  

 

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

всяко детско заведение на територията на община Ботевград са изградени детски площадки 

и вертикална планировка в ДГ „Детелина“, с. Врачеш със средства в размер на 57 818.00 лв.  

 

През 2021 г. започна реализацията на одобреното проектно предложение на община Ботевград 

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

детски градини и училища 2020-2022 г.“ „Преустройство и пристройка на ДГ „Кокиче“, гр. 

Ботевград“ на обща одобрена стойност 570 900,00 лв., като се извършват строителни дейности за 

преустройство и пристрояване на допълнително крило на ДГ „Кокиче”. Реализацията на проекта 

е 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 5“ с финансиране по 

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

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., през 2021 г. бяха изпълнени 

енергоспестяващи мерки във физкултурния салон на ОУ „Н. Й. Вапцаров“, с което се реализира 

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

подприоритет 3, с цел подобряване на образователната инфраструктура в малките населени 

места на територията на община Ботевград, през 2021 г. започна реализацията на одобреното 

проектно предложение на община Ботевград по „Програма за изграждане, пристрояване, 

надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 г.“ 

„Изграждане на нова сграда на ДГ „Здравец“, с. Литаково, общ. Ботевград“ на обща одобрена 

стойност 285 000,00 лв. Изготвен и одобрен е инвестиционният проект за „Изграждане на нова 

сграда за разширение на ДГ „Здравец“, предстои стартиране на строителните дейности на 

обекта. 

 

В изпълнение на подприоритет 3 за подобряване на образователната инфраструктура на 

територията на община Ботевград през 2021 г. са извършени и следните дейности: 

 Текущ ремонт на покрива на ДГ „Звънче“ в гр. Ботевград; 

 Текущ ремонт на вътрешна отоплителна инсталация в ДГ „Иглика“, гр. Ботевград; 

 Доставка и монтаж на кухненско оборудване за нуждите на ДГ „Иглика“, гр. Ботевград; 

 Доставка и монтаж на мебели в помещение на филиал „Детелина“ към ДГ „Иглика“ в гр. 

Ботевград; 

 Изработка и монтаж на навеси в ДГ „Иглика“ – дейността е извършена от ОП „БКС“; 

 Изграждане на вътрешна сградна газова инсталация в ДГ „Здравец“, с. Трудовец; 

 Аварийна подмяна на отоплителен котел и горелка в ОУ „Любен Каравелов“ в село 

Трудовец; 

 Реконструкция на отоплителна инсталация в сградата на ОУ „Любен Каравелов“, с. 

Трудовец; 

 Текущ ремонт на помещения в лекарски кабинет и физкултурен салон и коридори в 

сградата на ОУ „Васил Левски“ в гр. Ботевград; 

 Ремонт на отоплителна инсталация в сградата на ОУ „Васил Левски /основна сграда, 

столова и лекарски кабинет, физкултурен салон/“, гр. Ботевград“ 

 Текущ ремонт на помещения на трети етаж в ОУ „Васил Левски“, гр. Ботевград; 

 Изработка, доставка и монтаж на ал. врати на партерен етаж в сградата на ОУ „Васил 

Левски“, гр. Ботевград; 

 допълнителни строително-монтажни работи за ремонт на ограда на ППМГ „Акад. проф. 

д-р Асен Златаров“ в гр. Ботевград“ 

 

ПОДПРИОРИТЕТ 4: ЗДРАВНА ИНФРАСТРУКТУРА. 

В изпълнение на Дейност 1. Реализация на проект за въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност и основен ремонт на сградите на МБАЛ – Ботевград през 2021 г. стартираха 

строителните дейности за внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградите 

на Многопрофилна болница за активно лечение - Ботевград – етапно строителство - Блок 1, Блок 

2 и Блок 3 с осигурено финансиране в размер на 3 500 000.00 лева от държавния бюджет.  

За подпомагане нуждите на МБАЛ Ботевград за справяне с COVID – 19 през 2021 г. е извършен 

ремонт на помещения в МБАЛ - Ботевград ЕООД за обособяване на COVID отделение.   

През 2021 г. бяха отпуснати финансови средства от собствени приходи на община Ботевград за 

извършване на ремонтни дейности на кислородната станция на МБАЛ – Ботевград.  

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

Решение № 96  от 29.04.2021 са отпуснати средства от собствени приходи на община Ботевград 

за закупуване на специализирано медицинско оборудване и апаратура, необходими за 

нормалното функциониране на отделенията в МБАЛ 
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С Решение № 232 от 25.11.2021 са отпуснати средства от собствени приходи на община 

Ботевград за закупуване на лапароскопска апаратура за нуждите на МБАЛ Ботевград, с оглед 

необходимостта от интегрирането на модерни методи за лечение, които изискващи по-малък 

финансов ресурс, щадящи пациентите и даващи предимство на болничното заведение в областта 

на безкръвните операции.  

С цел подобряване състоянието на здравната инфраструктура, както и за подпомагане МБАЛ – 

Ботевград в борбата с пандемията от COVID-19, бе подписано споразумение за партньорство 

между Министерството на здравеопазването и Община Ботевград, въз основа на което МБАЛ – 

Ботевград бе включена в проект на Министерство на здравеопазването по процедура „Мерки за 

справяне с пандемията“ с финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

За нуждите на МБАЛ – Ботевград, в рамките на проекта ще бъдат изпълнени следните дейности: 

зграждане на изолиран асансьор за превозване на пациенти с COVID; увеличаване на капацитета 

на инсталациите за медицински газове – кислород, вакуум и сгъстен въздух; доставка и 

инсталиране на криогенен съд за съхранение и захранване с медицински кислород; преработка 

на съществуващата система за подаване на кислород, както и на резервната такава; осигуряване 

на автоматичен дизел-генератор за предоставянето на качествени здравни услуги и медицински 

грижи в условията на COVID-19; доставка на медицинско оборудване и апаратура. Отделно от 

това, Министерството на здравеопазването ще предостави пакет от медицинска апаратура и 

медицинско оборудване, необходими за осигуряване на по-добър достъп, диагностика и лечение 

на пациенти с коронавирусна инфекция. 

 

ПОДПРИОРИТЕТ 5: ПУБЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА. 

В изпълнение на Дейност 1. Ремонт на покрива на сграда Ритуален дом, гр. Ботевград през 

2021 г. е извършен текущ ремонт на покрив на сграда – Ритуален дом, в ПИ с идентификатор 

05815.301.404 по КК и КР на гр. Ботевград“.  

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 2021 г. приключи 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. бе реализирана Дейност 4. 

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

През 2021 г. приключи 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 бе реализиран 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 
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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. С цел осигуряване на устойчивост на 

дейностите, касаещи изпълнението на енергоспестяващи мерки в кметствата Литаково и Врачеш, 

както и с цел подобряване цялостното състояние на сградния фонд на кметствата, през 2021 г. 

бяха извършени и следните дейности: 

 Текущ ремонт в сградата на кметство с. Литаково; 

 Текущ ремонт на помещения в източната част на първи етаж в сградата на кметство 

Литаково; 

 Текущ ремонт на покрива на кметство Врачеш. 

 

За подобряване на публичната инфраструктура в община Ботевград, в изпълнение на 

подприоритет 5 през 2021 г. е извършено и следното: 

 „Текущ ремонт сградата на църква „Св. Св. Чудотворци Козма и Дамян“ в село 

Скравена“; 

 Текущ ремонт на помещения в сутерен и партер в сградата на ОА Ботевград; 

 Текущ ремонт на покрив на сграда „Младежки дом“, с. Литаково; 

 Обособяване на санитарни помещения в кмество с. Краево – дейността е извършена от 

ОП „БКС“.  

За подобряване на публичната инфраструктура в община Ботевград през 2021 г. стартираха 

дейностите по Преустройство на сградата на „Младежки дом“ – град Ботевград, находяща се в 

поземлен имот с идентификатор 05815.301.404.2.-Демонтажни дейности.  

 

ПОДПРИОРИТЕТ 6: ЖИЛИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА. 

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

програми и проекти с европейско финансиране през 2021 г. приключи 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 2021 г. са извършени следните дейности, свързани с подобряване на социалната 

инфраструктура: 

 Текущ ремонт в сградата на ЦНСТДМУ „Д-р Иван Цветков“ с адрес ул. „Изгрев“ №2, в 

гр. Ботевград; 

 Изработка, доставка и монтаж на кухненско оборудване в помещение на Дневен център за 

подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в гр. Ботевград; 

 Изработка, доставка и монтаж на ал. врати на партерен етаж в сградата на бивш 

„Младежки дом“, гр. Ботевград, с оглед осигуряване на безопасен и улеснен достъп до 

помещенията на Център за обществена подкрепа;  
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 Доставено е специализирано оборудване, както и специализирано транспортно средство 

за нуждите на новоразкритите социални услуги Център за обществена подкрепа и Дневен 

център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства – оборудването и 

специализираното транспортно средство са закупени в рамките на проект „Предоставяне 

на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства в община 

Ботевград“, АДБФП № BG05M9OP001-2.019-0025-C01, финансиран по ОП „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020 г.“ 

През 2021 г., с цел осигуряване на достъпна среда до обществени сгради, в рамките на проект 

„Хетеротопии“, реализиран по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество 

България – Сърбия 2014-2020, бяха изпълнени дейности за осигуряване на достъп за хора с 

увреждания до вътрешността на Часовниковата кула, гр. Ботевград.   

 

ПОДПРИОРИТЕТ 8: КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА. 

През 2021 г. са извършени следните дейности, свързани с подобряване на културната 

инфраструктура: 

 Изработка, доставка и монтаж на алуминиеви врати и прегради в НЧ „Христо Ботев 

1884“, гр. Ботевград; 

 Текущ ремонт на вътрешни вентилационни колектори в сградата на НЧ „Христо Ботев 

1884“ в гр. Ботевград; 

 Обособяване на ново културно пространство – Музей на открито в рамките на проект 

„Хетеротопии“, реализиран по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично 

сътрудничество България – Сърбия 2014-2020; 

 Обособяване на Промотиращ център в рамките на проект „Хетеротопии“, реализиран по 

Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020. 

 

ПОДПРИОРИТЕТ 9: СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА. 

През 2021 г., в Дейност 3. Изграждане на игрище с изкуствено тревно покритие на 

помощно игрище „Герена“, гр. Ботевград е извършена подмяна на тревно покритие на помощно 

тренировъчно игрище „Христо Ботев“/“Герена“, гр. Ботевград, като е изграден дренаж, 

подменена е тревната настилка с изкуствена трева висок клас. Теренът е и с модерно осветление, 

за да може да се ползва в тъмната част на деня.  

 

В изпъление на подприоритет 9, през 2021 г. е подменена настилката на пистата за лека 

атлетика на стадион „Христо Ботев“. През 2021 г. е извършен текущ ремонт на помещения за 

лекоатлети в сградата на стадион „Христо Ботев“. Изцяло обновени са санитарните помещения, 

осигурени са нов водопровод и отопление, което прави възможно целогодишното използване на 

съблекалнята 

.  

ПОДПРИОРИТЕТ 10: ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА. 

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

Ботевград и с. Врачеш е изработен ПУП-ПП 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 момента тече процедура по отчуждаване на имоти – частна 

собственост.  
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В изпълнение на Дейност 2. Изграждане на комбинирана и пешеходна и велоалея между гр. 

Ботевград и с. Трудовец e изготвен проект за изграждане на велоалея Ботевград – Трудовец.  

Предстои издаване на разрешение за строеж. 

 

През 2021 г. приключи реализацията на Дейност 4. Изпълнение на дейностите по проект 

„Хетеротопии“, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-

ИПП България-Сърбия. Проектът бе реализиран в партньорство с Народен музей, гр. Лесковац, 

Сърбия. В рамките на проекта бяха изпълнени дейности за социализация и експониране на 

Часовниковата кула в гр. Ботевград, вкл. за осигуряване на достъп за хора с увреждания до 

вътрешността на кулата и за провеждане на събития на открито – 3D mapping прожекция и 

светлинно шоу, както и дейности за реализиране на Музей на открито и за обособяване на 

Промотиращ център. 

 

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

извършено следното:  

 Обособени са 13 нови велосипедни маршрута в Община Ботевград, обхващащи различни 

населени места в общината – селата Боженица, Липница, Елов дол, Скравена и Новачене, 

както и района около вилна зона „Зелин“.  

 Маркирани са 3 нови пешеходни маршрута от екипа на Общинско предприятие 

„Туризъм“, със съдействието на ДГС – Ботевград. Първият от тях е между селата 

Скравена /манастир Св. Николай/ и Боженица /Урвишка поляна/. Вторият е между с. 

Боженица и Чекотински манастир „Св. Архангел Михаил“ в община Правец. Третият – 

между с. Боженица и с. Своде в община Правец.  

 

В изпълнение на подприоритет 10: туристическа инфраструктура през 2021 г. е 

извършено следното: 

 на 01.02.2021 год. отвори врати Туристически информационен център – Ботевград. Той е 

звено от Общинско предприятие „Туризъм“ и се намира в непосредствена близост до Общинска 

администрация и в съседство с Общинска читалищна библиотека „Иван Вазов“.  

 монтиран е цветен рекламен надпис „БОТЕВГРАД“ на входа на градския парк върху 

фундамент, изработен от ОП „БКС“.  

 

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 2021 г. е извършено следното: 

 изплатена е финансова помощ в размер на 119 600 лв. на 235 майки с новородени деца; 

 В изпълнение на Решение №347/22.12.2016г. на ОбС Ботевград за финансово 

стимулиране на млади семейства от община Ботевград, през 2021 г. бе изплатена 

финансова помощ в размер на 52 425 лв. на 278 майки, отговарящи на условията, 

поставени с решението и подлежащи на втори етап на подпомагане - при прием на децата 

им в детска градина; 

 Община Ботевград осигурява безплатен транспорт на ученици и хора в пенсионна 

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

подкрепа на деца с изявени дарби през 2021 г. Община Ботевград предостави закрила на всички 

пет деца, подали заявления за финансова подкрепа по реда на чл. 8 от НУРОЗДИД. Сумата, 

разпределена между местните таланти, е на стойност от близо 1 000 лева. Общината подготви 

документи за отпускане на стипендия по чл. 10 от НУРОЗДИД на един ученик, който беше 

одобрен за годишна стипендия от Министерство на младежта и спорта от 1620 лева. 

За реализацията на Дейност 3: Отделяне на средства за Великденски помощи на жители в 

пенсионна възраст с най-ниски доходи са отпуснати 20 000 лв. в помощ на пенсионерите.  

По Дейност 5: Подпомагане дейността на пенсионерските клубове. 

През 2021 г. пенсионерските клубове са преустановявали дейност неколкократно в изпълнение 

на заповеди на министъра на здравеопазването, във връзка с епидемиологичната обстановка. По 

повод международния ден на възрастните хора – 01.10.2021 г. на всички пенсионерски клубове 

на територията на община Ботевград са разпределени средства в размер на 10 000 лв. съобразно 

броя на членовете на отделните пенсионерски клубове.  

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

военноинвалидите са подпомогнати 12 военноинвалиди и ветерани от войните.  

Предвид извънредната епидемиологична 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 2021 г.  

По Дейност 8: Подпомагане с финансови помощи граждани с инцидентно възникнали 

нужди, в това число с тежки здравословни проблеми са отпуснати средства в размер на 8 000 

лв. в подкрепа на 18 души.  

В изпълнение на Дейност 8 и с цел подпомагане на лица с репродуктивни проблеми, живеещи на 

територията на община Ботевград, в бюджета на община Ботевград за 2021 г. са предвидени 

средства в размер на 30 000 лв. за подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение 

на безплодие на лица, двойки във фактическо съжителство и семейства, с репродуктивни 

проблеми. През 2021 г. са постъпили 10 бр. заявления, от които са одобрени 8. В рамките на 2021 

год. са подпомогнати 5 двойки.  

 

През 2021 г. е изпълнявана 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 е извършено следното: 

 Цифровизация на актове по гражданско състояние и семейни регистри - през 2021 г. 

община Ботевград организира електронно архивиране на актове по гражданско състояние и 

семейни регистри, включващо актове, съставени в периода 1913г. – 1929г. и регистри на 

населението от 1958г. до 1978г.  Необходимостта от цифровизиране на документите по 

гражданско състояние е продиктувана от желанието те да бъдат съхранени без да се допуска 

тяхното допълнително увреждане при ежедневното използване на хартиения носител. 

Цифровите копия (снимки) на актовете за раждане, брак и смърт улесняват работата на 

служителите ГРАО и са достъпни за справки от всички работни места в общинския център и 

кметствата от общината. Чрез цифровизацията се цели улесняване на дейностите по справки в 

различните видове регистри и предоставяне на цифрови копия за нуждите на граждани и 

институции, при служебно заявяване. 
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 предоставен е достъп до електронните регистри на национално ниво на кметските 

наместници от община Ботевград - през 2021 г. на кметските наместници е осигурен достъп до 

следните електронни регистри на национално ниво: Регистър на населението – Национална база 

данни, Национален електронен регистър на актовете за гражданско състояние и Регистър на 

единните граждански номера. Достъпът на длъжностните лица е осъществен чрез квалифициран 

електронен подпис и позволява извършването на справки за лица, адресно регистрирани извън 

община Ботевград, както и възможност за предоставяне на информация по актове за гражданско 

състояние, съставени след 2000 г. в цялата страна. Чрез електронните регистри длъжностните 

лица достъпват до служебна информация, необходима за административното обслужване на 

населението, без да е необходимо да я изискват от други потребители. 

 Увеличаване броя на предоставяните електронни услуги - през 2021 г. предоставяните от 

община Ботевград електронни услуги чрез Единния портал за достъп до електронни 

административни услуги достигнаха до 159 услуги, след като бяха добавени нови 92, както 

следва: 

- Административно-технически услуги „Устройство на територията“,  административни 

услуги „Контрол по строителството“, административни услуги „Кадастър“ и 

административни услуги „Реклама“ – 53; 

- Административни услуги „Общинска собственост“, административни услуги „Търговия, 

туризъм, транспорт“  - 19;  

- Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне – 7; 

- Административни услуги „Местни данъци и такси“ – 3; 

- Административни услуги „Зелена система“, административни услуги „Селско 

стопанство и екология“ – 10;  

Гражданите и бизнеса имат възможност за централизирано заявяване, заплащане и предоставяне 

на електронни административни услуги и информация, свързана с тях. Целта е чрез 

предоставянето на електронни административни услуги да се намали административната тежест 

и да се оптимизират процесите по административно обслужване на гражданите и бизнеса. 

 Именуване на улици във вилна зона „Чеканица“ – с мотивите да се улесни 

административното обслужване и да се предотвратят пречки от административен характер 

община Ботевград именува тринадесет улици във в.з.“Чеканица“ през 2021 г. Шест от 

предложенията за имена на улици, постъпиха от граждани. Община Ботевград не възрази по така 

направените предложения. Улиците са добавени в класификатора на пътните артерии, 

поддържан в община Ботевград, което позволява извършване на адресни регистрации на 

живущите по постоянен и настоящ адрес.   

 

В изпълнение на Приоритет 2 през 2021 г. община Ботевград стартира процеса по внедряване на 

CAF в общинска администрация Ботевград, въз основа на подписано Споразумение за 

сътрудничество между Община Ботевград и Института по публична администрация за 

реализация на Проект BG05SFOP001-2.014-0001 „Въвеждане на общата рамка за оценка (CAF) в 

българската администрация“ 2019-2021, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален 

фонд. Внедряването на инструмента за качество CAF ще позволи да се направи цялостна оценка 

на дейността на администрацията, която ще обхване и анализира различни аспекти на 

организационното управление и изпълнението на основните дейности, с цел постигане на добро 

управление чрез прилагане на основните принципи на CAF. Прилагането на CAF като устойчива 

управленска практика насърчава непрекъснатото усъвършенстване на организацията, 

постигането на по-добри резултати за нея и за служителите, за потребителите на услуги, за 

партньорите и за обществото като цяло  
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В изпълнение на Дейност 11: Повишаване на административния капацитет чрез включване 

на служителите в обучителни семинари през 2021 г. бе проведено специализирано обучение 

на служители, във връзка с въвеждане на общата рамка за оценка (CAF) в община Ботевград.  

 

Изпълнение на проекти в социалната сфера:  

От 11.01.2021 г. Община Ботевград има сключен договор по Oперативна програма за храни 

и/или основно материално подпомаганe по Процедура - „3.1 - Топъл обяд в условията на 

пандемията от COVID-19“. Срокът на проекта е до 10.12.2021 г., но има индикации, че ще бъде 

продължен. Доставя се храна на 200 човека на територията на Община Ботевград. 

 

От 26.02.2021 г. Община Ботевград изпълнява проект „Патронажна грижа +“ по ОП РЧР. По 

проекта се осъществяват дейности по предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-

социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора; осигуряване на ЛПС; 

въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от 

държавата дейности. Продължителността на проекта е 1 година (до 01.04.2022г.) и е на стойност 

403 708.70 лева. 

 

През декември 2020 год. е удължен срокът на проект „Образование и заетост – за бъдещето на 

местната общност“ по ОП „РЧР“ до 31.12.2021 година. По проекта са назначени 16 лица на 

длъжност „метач“. Изпълняват се здравно – социални услуги и функционира Център за развитие 

на общността. 

 

От 02.08.2021 г. функционират две нови социални услуги: Център за обществена подкрепа и 

Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, разкрити по проект 

„Предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства в 

община Ботевград” по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и 

младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за 

деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1” с финансиране по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020.  Изпълнението на проекта стартира през 2021 г., като общото 

финансиране на проекта възлиза на 2 806 284.00 лв. Изпълнението на проекта ще доведе до 

осигуряване на равен достъп до качествена грижа и услуги на деца според индивидуалните им 

потребности; изграждане на умения за самостоятелен живот и подготовката им за включване в 

живота на общността; разширяване на мрежата от услуги за превенция на изоставянето на деца и 

раздялата им с техните биологични родители и семейства; осигуряване на подкрепа на 

семействата на деца с увреждания при тяхното отглеждане. 

 

През 2021 г. бе подписан договор за безвъзмездна финансова помощ за реализацията на проект 

„Обособяване на детски кът за деца на служители на община Ботевград“ по процедура „Детски 

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

стойност 136 574.76 лв. Целта на проекта е да предостави възможност за по-добро съвместяване 

на професионалния с личния живот на служителите на община Ботевград, чрез осигуряване на 

кът за деца на работното място и предоставяне на почасови грижи за децата на служителите в 

администрацията.  

 

В началото на 2021 г. приключи изпълнението на два проекта по ОП „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020 – проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в 
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община Ботевград и община Мирково“, финансиран по процедура „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ на обща стойност 280 425.00 лв. и проект 

"Адаптация и изпълнение на социални иновации за заетост на маргинализирани групи, чрез 

обществени поръчки", финансиран по процедура „Транснационални партньорства“ на обща 

стойност 123 637,76 лв. 

 

От 01.01.2021 г. Община Ботевград е доставчик на нова социална услуга „Асистентска 

подкрепа“, която е с капацитет от 101 потребители, за която е осигурен бюджет за 2021 г. като 

държавна делегирана дейност. 

 

Към 01.09.2021 г. е създадено звено „Лична помощ“ към Общинска администрация – Ботевград, 

като броят на личните асистенти е 260 души. 

 

Дейности в образователната сфера: 

През май 2021 г. Община Ботевград кандидатства и беше одобрена за финансиране на стойност 

11 000 лв. за „електронен дневник“ по Национална програма „Информационни и 

комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ 

за учебната 2021/2022 г. за всички детски градини на територията на Община Ботевград. 

От 01.09.2021 г. е закрита ДГ „Саранск“ с Решение на ОбС – Ботевград поради сегрегация на 

институцията, като беше осигурена възможност децата да бъдат разпределени във всички 

останали детски градини за учебната 2021/2022 г.  

В резултат на закриване на детската градина, се отвори възможност Община Ботевград да 

кандидатства по национална програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за 

образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация” към Центъра за 

образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Дейностите, 

предвидени по програмата са осигуряване на транспорт от ромския квартал до всяка една 

градина на територията на гр. Ботевград, учебни помагали и пособия за децата в детските 

градини, назначаването на медиатори за подпомагане горепосочените дейности.   

 

От 01.01.2022 г. се преобразува Филиал „Детелина“ към ДГ „Иглика“ във Филиал „Детелина“ 

към ДЯ „Здравец“ поради нарастващия брой деца в яслена възраст и преструктурирането изцяло 

във филиал с четири яслени групи за деца от 10 месеца до 3 години. 

 

Общинa Ботевград в борбата с 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“, ОП „Туризъм“, 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. 
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ПРИОРИТЕТ 3: ПОДКРЕПА И НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИЗМА И КУЛТУРНИТЕ 

ДЕЙНОСТИ, ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И ОКОЛНАТА СРЕДА. 

През 2021 г. е изпълнявана Дейност 2: Подпомагане читалищната дейност в общината, като са 

изплатени субсидии на читалищата и са осигурени средствата за издръжка на общинския духов 

оркестър, като сумата е преведена на НЧ „Христо Ботев 1884“.  

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. Предвид извънредната епидемиологична обстановка, част от фестивалите и 

културните инициативи бяха отменени. И през 2021 г. едно от най-чаканите събития в Ботевград 

– Великденският събор, не можа да се състои, във връзка с действащите към момента 

противоепидемични мерки. 

В изпълнение на Дейност 3: Обезпечаване изпълнението на Събитийния календар на 

община Ботевград и Дейност 4: Развитие/разширяване обхвата на събития, включени в 

Събитийния календар на община Ботевград и насърчаване реализацията на нови 

инициативи през 2021 г. бяха проведени следните събития от Събитийния календар 2021:  

- Първият голям християнски празник заложен в Събитийния календар - Йордановден 

или Богоявление се проведе в условията на продължаващата пандемия. На същия ден Община 

Ботевград отбеляза и друг голям празник – 173 години от рождението на своя патрон – Христо 

Ботев. В знак на признателност към великото дело на поета – революционер пред неговия 

паметник в Ботевград бяха положени венци и цветя. 

- Денят на Жабешкото блато 22-ри март бе отбелязан за трета поредна година. Община 

Ботевград и Общинско предприятие „Туризъм“, съвместно с Национален природонаучен музей 

при Българска академия на науките /БАН/, бяха подготвили редица инициативи, като тематичен 

куклен театър „Голямото жабешко пътешествие“, интерактивни игри, творчески ателиета за 

деца. Усложнената COVID обстановка отново наложи отмяна на голяма част от предвидените 

занимания. Най-малките ученици от трите основни училища в гр. Ботевград – ОУ „Н.Й. 

Вапцаров“, ОУ „Васил Левски“ и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ се включиха конкурс за 

рисунка на тема „Жабешки живот“. Малчуганите показаха завидни творчески способности и 

специфични познания по зададената тема. В онлайн платформата Zoom херпетологът Емилия 

Вачева изнесе презентация на тема „Миграцията на планинската жаба „Rana temporaria. 

- По повод Великденските празници през 2021 г. Община Ботевград предостави 

възможност на местни творци да реализират свои решения за великденска украса в града, която 

да достави радост на местните жители и гости по време на светлите Великденски празници. 

- Община Ботевград организира дни на забавления за децата по повод Великденските 

празници, съвместно с ЦПЛР и БК „Балкан“. Концерт на открито представи и Общински духов 

оркестър – Ботевград.  

- Осъществи се една от традиционните инициативи на Великден - раздаден бе 30-

метров великденски козунак, благодарение на дружество „Орханиец“ и Община Ботевград.  

- Проведе се Нова инициатива  - „Аз рисувам Ботев“ по повод 24-ти май - десетки 

ученици се включиха в инициатива на Община Ботевград и НЧ „Христо Ботев 1884“ - „Аз 

рисувам Ботев“. Събитието се проведе като част от програмата на Общината, посветена на Деня 

на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската 

книжовност. 
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- Георги Тошев бе специален гост в Ботевград по повод празника на светите братя 

Кирил и Методий – 24 май На празничния ден кметът на община Ботевград – Иван Гавалюгов, 

по традиция награди четиримата най – изявени учители в своята категория с приза „Учител на 

годината“. 

- За първа година в Ботевград се проведе фестивалът „Здравей, здраве“. Фестивалът, 

приятел на здравословния начин на живот, е пътуващо събитие, обиколило цяла България. В 

програмата на местно ниво бяха включени множество разнообразни лекции на тема здраве, базар 

на здравни продукти и литература, както и практическа част – ритуал по паневритмия в Градския 

парк. 

- Концерт – спектакъл „Веселата стълбица“ обиколи града и селата - Общински духов 

оркестър – Ботевград с диригент Иванка Савова през тази година създаде нов продукт за деца и 

възрастни – концерт – спектакъл „Веселата стълбица“. Под звуците на музиката от любими 

филми в спектакъла бяха включени анимирани прожекции и аниматор за най-малките. Със 

съдействието на Община Ботевград до музикалното преживяване се докоснаха децата както от 

града, така и от селата. По повод коледните празници спектакълът беше преработен и влезе и в 

Празничния календар на общината за м. декември. 

- Община Ботевград отбеляза финалния етап на проект „Хетеротопии“, финансиран по 

Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg ИПП България - Сърбия 2014-2020 г.  на 

пл. „Освобождение“ с аудиовизуален спектакъл, включващ 3D mapping, светлинно шоу, музика 

и танци. За пръв път в Ботевград беше прожектиран тематичен 3D mapping върху часовниковата 

кула, представящ Ботевград в миналото и настоящето, както и атрактивно светлинно шоу. 

- В Ботевград за първи път се проведе автокино - през 2021 г. за пръв път жителите и 

гостите на града имаха възможност да посетят със своите автомобили кино на открито на 

паркинга до „Арена Ботевград“. 

- Състезание по планинско бягане „Botevgrad Run” се проведе за първа година в м. 

Зелин  - на 13-ти юни 2021 г. в района над вилна зона „Зелин“ се състоя първото по рода си 

състезание по планинско бягане в общината - „Botevgrad Run”. Събитието се организира от 

спортен клуб  „Планински атлети“ с подкрепата на Община Ботевград и ОП „Туризъм“. 

Състезанието включва бягане по два маршрута – дълга и къса дистанция. Първото трасе е с 

дължина 16 км и 800 м денивелация, а второто е 7-километрово, с 300 м денивелация. 

Маршрутът е комбиниран, като преминава през горски, туристически пътеки и асфалтов път.  

- Проведе се инициативата „Весело лято в града“ - през м. юли 2021 г. Туристически 

информационен център бе домакин на инициативата „Весело лято в града“, организирана от 

Община Ботевград. В тематичните забавления се включиха над 30 деца. Под формата на 

презентация, те бяха запознати със забележителностите в общината и активно се включиха в 

последвалата дискусия. Във втората част на програмата, децата трябваше да познаят подредбата 

на цветовете в бъдещата нова атракция - надписа БОТЕВГРАД, който ще бъде монтиран в 

Градския парк. За целта с боички те направиха своите предположения върху предварително 

подготвени дървени магнити, които получиха за спомен. 

- Мащабна доброволческа акция, съвместно с БТВ, по облагородяване на местността 

„Боженишки Урвич“- на 7-ми август 2021 г. на поляната под крепостта „Боженишки Урвич“ се 

проведе доброволческа инициатива по почистване и облагородяване на района около 

историческата местност край село Боженица. Община Ботевград, ОП „Туризъм“, BTV Media 

Group, стотици доброволци и граждани обединиха усилия в името на „Добрия пример“.По време 

на начинанието бяха пребоядисани беседките и пейките на Урвишка поляна, монтирани са нови 

дървени кошчета за отпадъци, крепостта „Боженишки Урвич“ и пътеката към нея бяха 

почистени от паднали клони и храсти. Във вековната гора бяха засадени нови 5 широколистни 
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дръвчета, а най-малките участници в празника на доброто, боядисаха къщички и хранилки за 

птици в специално обособен детски кът.  

- По традиция в последната събота на м. август се провежда Традиционен събор и 

празник на фолклора в село Боженица. Туристически информационен център се включи в 

празника със свой щанд на открито. Стотиците гости на събора имаха възможността да получат 

информация за туристическите обекти в Общината, да се сдобият с тематични информационни 

брошури, както и да закупят туристически карти и сувенири за спомен. 

- проведе се четвърто издание на „Пленер в Боженица - изкуство край реката“ -за 

четвърта поредна година, в края на м. август, село Боженица бе домакин на „Пленер на занаятите 

–изкуство край реката“. Организатори на събитието и този път бяха Община Ботевград, Димитър 

Христов - майстор-дърворезба, и Екатерина Костадинова - майстор-художествена керамика и 

стъкло. В рамките на пленера, участие взеха 8 занаятчии, които показаха своите умения при 

работата си с глина, изработване на скулптури от дърво и рисуване. В пленера се включи и 

аниматорка, която показа на децата, желаещи да се докоснат до глината, как да си направят 

съдче или фигурка, които ще си отнесат вкъщи и ще им останат за спомен. В рамките на пленера, 

в две поредни вечери, бяха прожектирани и игрални български филми. Неблагоприятните 

метеорологични условия не попречиха на организаторите да изпълнят своята програма и 

посетителите се насладиха на прожекциите в читалищния салон на с. Боженица. 

- Официално откриване на ново пространство Музей на открито – в деня на 113-тата 

годишнина от обявяването на Независимостта на България и след официалните чествания на 

празника, беше официално открито ново пространство в Ботевград – Музей на открито, 

реализирано по проект „Хетероптопии“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за 

трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България – Сърбия 2014-2020 

- За 38-ма година в Ботевград се проведе празник на духовите оркестри и мажоретните 

състави - по повод световния ден на музика и в чест на творчеството на Дико Илиев през 2021 г. 

се проведе за 38-ми път Празникът на духовите оркестри и мажоретните състави. Поради 

въведената епидемична обстановка, празникът премина под формата на концерти на открито в 

Градския парк, без дефилири и близки контакти между хората. 

- Красива пейка – книга „разтвори страници“ в Ботевград - по повод празника на 

Ботевград от дамски клуб Инър Уийл – Ботевград инициираха закупуването и поставянето на 

красива пейка – книга до паметника на Христо Ботев в града. Върху облегалката на дарението са 

поместени куплети от безсмъртните стихотворения на Христо Ботев – „Хаджи Димитър“ и „На 

прощаване“, а на седалката е изобразен корабът „Радецки“. Пейката е изработена от пластмаса, 

устойчива на атмосферните условия. 

-  Празничен календар с 10 различни събития/инициативи на Община Ботевград и 

НЧ „Христо Ботев 1884“ за м. декември 2021 г. беше подготвен и изпълнен в града. В него бяха 

включени: Кампанията „Сподели Коледа“, празнични изпълнения на Общински духов оркестър 

– Ботевград, „Коледна приказка зад стъклото“ – репродукции на Дея и Пламен Вълчеви, 

„Коледна магия“ – приказки и песни пред камината, Коледна изложба „Топли поздрави в 

студени дни“ на децата от детските градини, Концерт „Веселата стълбица с коледни мотиви“, 

презентация „Незабравими коледни песни“, читалищен концерт „Споделено с приятели…“. 

- Общинската кампания „Сподели Коледа“ предостави по 3 пакета хранителни 

продукти на 200 нуждаещи се жители. Кампанията на Община Ботевград – „Сподели Коледа“, в 

която се включиха граждани, общински служители, общински съветници и традиционният 

дарител „Фреш маркет“, достигна до 200 от най – нуждаещите се наши съграждани. Общински 

служители, със съдействието на младежите от „Гласът на Ботевград“, подготвиха и раздадоха на 

хората по 3 пакета – с базови продукти, с храни, подходящи за коледната трапеза и с плодове. 
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- Стихотворения на Стамен Панчев звучат в Ботевград - по повод 142 години от 

рождението на Стамен Панчев – поет, родолюбец и почетен гражданин на Ботевград, по 

инициатива на Община Ботевград 10 от безсмъртните стихове на нашия именит съгражданин 

бяха записани като електронни аудио файлове. Записите зазвучаха в деня на рождението му в 

ЦГЧ на Ботевград с гласа на актьора Николай Найденов, а местни сайтове публикуваха аудиото 

за всички, които желаят да си припомнят творчеството на Стамен Панчев у дома. 

През годината в Ботевград бяха отбелязани всички официални годишнини и чествания 

 

Празници, събори и фестивали във всички села от общината: 

В селата на територията на Община Ботевград се провеждат едни от най – големите 

събития, включени в официалния събитиен календар. В дванадесет населени места има 

регистрирани читалища, като единадесет от тях са функциониращи и представят пред кмета на 

общината отчети за културната и финансовата си дейност. 

Фестивалът „Златни нишки“ в Трудовец, Празникът на фолклора „Боженишки Урвич“, 

както и честванията по повод гибелта на Христо Ботев и неговите четници в Скравена се 

състояха, въпреки пандемията, защото са през летните месеци, когато противоепидемичните 

мерки бяха по-леки. 

 

По отношение на Дейност 5: Реализация на заложените в „Стратегия за устойчиво 

развитие на туризма в община Ботевград 2019 – 2025“ : 

Реализиран е проект „Хетеротопии“, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество 

Интеррег-ИПП България-Сърбия, които е фигурира в посочения стратегически документ. 

Проектът бе изпълнен в партньорство с Народен музей, гр. Лесковац, Сърбия. В рамките на 

проекта бяха изпълнени дейности за социализация и експониране на Часовниковата кула в гр. 

Ботевград, вкл. за осигуряване на достъп за хора с увреждания до вътрешността на кулата и за 

провеждане на събития на открито – 3D mapping прожекция и светлинно шоу, както и дейности 

за реализиране на Музей на открито и за обособяване на Промотиращ център. 

 

През 2021 г. е извършено следното“: 

- обновен и модернизиран е туристическия портал на Община Ботевград – 

www.visitbotevgrad.com. Сайтът придоби съвременна визия, а информацията е него бе обогатена, 

преструктурирана и синтезирана. Обособени са категории, като „Какво да видя“, „Къде да 

хапна“, „Как да стигна“, „Къде да отседна“, „Маршрути“, „Видео“ и т. н.; 

- Община Ботевград се включи в организираните от Министерство на туризма Годишни 

награди в туризма 2021 с четири номинации: „Иновации“ – Проект „Хетеротопии“; 

„Туристическа дестинация“ – село Липница; „Изборът на българите“ – Часовникова кула и 

Паметник костница на Ботевите четници в с. Скравена /част от 100-те национални туристически 

обекта/; 

- ОП „Туризъм“ участва в съвместна инициатива с Министерство на туризма за 

популяризиране на туристически обекти. Кампанията включва разполагане в цялата страна на 

рекламни съоръжения, популяризиращи туристически дестинации и атрактивни обекти за 

посещение. На ротационен принцип най-атрактивните обекти на съответната община бяха 

рекламирани на територията на друга община, неразполагаща с този вид възможности за 

туризъм, но с потенциал за генериране на посетители. Врачешкият манастир „Св. Четиридесет 
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мъченици“ бе избран от Министерство на туризма и бе поставен на централен билборд в гр. 

Търговище. 

- Община Ботевград участва в туристически пътеводител, издаван в десет хиляден тираж от 

издателство „Домино“. На страниците в изданието са представени знакови обекти като 

Часовникова кула, Исторически музей, Паметник костница на Ботевите четници, с. Скравена, 

пещера Очите, с. Липница 

 

По отношение на Дейност 7: Запазване и увеличаване на приходите от дейността на ОП 

„Боженишки Урвич“:  

В периода от м. ноември 2020 г. до м. ноември 2021г., Общинска почивна база „Боженишки 

Урвич“ е посрещнала стотици гости при стриктно спазване на въведените противоепидемични 

мерки срещу разпространението на COVID-19. Броят на реализираните нощувки за периода 

надвишава 530. През м. януари 2021 г. базата бе затворена за посетители поради усложнената 

противоепидемична обстановка.  

През м. юни в почивната база бе проведен тридневен лагер на състезателите от клуб по таекун–

до „Таек-Кион“.  

През м. юли над 20 ученици участваха в двудневен обучителен семинар на тема „Превенция от 

наркомании сред малолетни и непълнолетни“. Лектор по време на събитието бе психологът 

Йордан Танковски. Обучението се осъществява по инициатива на Община Ботевград и  

Общинска комисия за борба с противообществените прояви.  

В почивна база „Боженишки Урвич“ са проведени множество мероприятия от частен характер 

като семейни и фирмени тържества, юбилеи, тиймбилдинги и др.  

 

По Дейност 8: Изграждане на екотуристически маршрути и атракции през 2021 г. е 

извършено следното: 

 Обособени са 13 нови велосипедни маршрута в Община Ботевград, обхващащи различни 

населени места в общината – селата Боженица, Липница, Елов дол, Скравена и Новачене, 

както и района около вилна зона „Зелин“.  

 Маркирани са 3 нови пешеходни маршрута от екипа на Общинско предприятие 

„Туризъм“, със съдействието на ДГС – Ботевград. Първият от тях е между селата 

Скравена /манастир Св. Николай/ и Боженица /Урвишка поляна/. Вторият е между с. 

Боженица и Чекотински манастир „Св. Архангел Михаил“ в община Правец. Третият – 

между с. Боженица и с. Своде в община Правец. 

 

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.  

През 2021 г. бе одобрен инвестиционен проект за обект „Преустройство на съществуваща сграда 

във временен приют за безстопанствени животни“. Обектът е включен в плана за финансиране 

на капиталови разходи на община Ботевград за 2021 г. Избран е изпълнител за извършване на 

СМР на обекта.  

 

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

местности на територията на общината: 
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Осъществяват се дейности с внимание към природата като: опазване на ЗМ „Мухалница” 

и най – дългата документирана миграция на земноводни в света; организиране на събития с 

природозащитна тематика.  

По отношение изпълнението на дейности за съхранение и опазване на защитените 

местности на територията на община Ботевград:  

В процес на реализация е 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. През 2021 г. 

бе организиран и проведен семинар в гр. Сурдулица, в близост до защитената местност 

„Власина“, с цел обмяна на опит и запознаване на участниците с добрите практики при 

изработването и изпълнението на планове за управление на защитени местности. 

 

По отношение изпълнението на дейности, свързани с опазване на околната среда, както и 

по отношение изпълняваните дейности по събиране и депониране на отпадъци, през 2021 г. са 

извършени следните дейности от ОП „БКС“: 

 Продължава предоставянето на съдове за строителни отпадъци като от 2021 г. 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 11.2020-11.2021 г. 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 597 

бр. 

 Дейността по депониране е непрекъсната, по предписание на РИОСВ –София е 

подменена системата за видео наблюдение.  

 

По отношение изпълнението на дейностите, заложени в приоритет 3, касаещи подкрепа и 

насърчаване на туризма и културните дейности, имайки предвид променящата се 

епидемиологична обстановка и въведените противоепидемични мерки, 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, оказа влияние и 

върху изпълнението на дейностите в заложения приоритет, като възпрепятства реализацията на 

част от тях.   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

През периода на втората година от управлението за мандат 2019 - 2023 Общинска 

администрация – Ботевград продължи работа, следвайки стриктно и последователно заложените 

цели в Управленската програма, вземайки под внимание динамичните условия на живот в 

условията на продължаващата епидемиологична обстановка от COVID-19 и изпълнявайки 
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приоритетите и мерките съобразно противоепидемичните мерки и възможностите за реализация. 

Въпреки всичко и доколкото извънредната ситуация го позволи, сме изпълнили в голямата си 

част поставените задачите за втората година от настоящия управленски мандат.  

 

 

Отчетът за изпълнение на Програмата за управление на община Ботевград за 2021 год. е приет с 

Решение № 1 от 27.01.2022 г. на Общински съвет – Ботевград.   

 


