ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ОБЩИНА БОТЕВГРАД
МАНДАТ 2019-2023г.

ЯНУАРИ 2020 ГОДИНА

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Програмата за управление на община Ботевград за срока на мандат 2019-2023 г. се изготвя
в изпълнение на изискванията на чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация.
Програмата е стратегически документ, съобразен с действащата нормативна рамка, който
набелязва основните и най-важни приоритети и цели в дейността на Общинска администрация –
Ботевград за периода 2019 – 2023 г. и очертава най-благоприятните насоки за развитие на
общината, базирани на приемственост, познание за наличните ресурси и техните възможности,
нуждите и очакванията на гражданите в контекста на променящата се икономическа, социална и
екологична среда.
Целеполагането и планирането на основните дейности на програмата за управление се
основават на стремежа за надграждане на резултатите, постигнати през периода 2015-2019 г.,
както и на идентифицираните потребности на местното население.
Визията на програмата за управление за мандат 2019-2023 г. отразява виждането на
общинското ръководство, че община Ботевград трябва да продължи да се развива като една
модерна българска и европейска община, която да предоставя всички необходими условия за
живот и труд на своите граждани и представителите на бизнеса.
За изпълнението на заложената в програмата визия е необходимо да се запази коректният
модел на управление на общината, който бе изграден в последните четири години, както и да се
надгражда постигнатото във всяка една сфера от обществено-икономическия живот.
Общински съвет и Общинска администрация трябва да функционират и да си
взаимодействат по начин, който в максимална степен гарантира прозрачното управление на
публичните ресурси така, че да се постигне задоволяване потребностите на възможно най-голяма
част от населението чрез подобряване на благосъстоянието и жизнената среда в община Ботевград.
I. ЦЕЛ
Основна цел в развитието на община Ботевград в рамките на мандат 2019-2023г. е постигането на
ускорен и динамичен растеж, основан на прозрачно и ефективно управление на публичните
ресурси, инвестиции, подобряване качеството на услугите, създаване на условия за реализация на
успешни общности и личности.
За постигане на основната цел в програмата за управление са включени следните основни
приоритети:
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ПРИОРИТЕТ 1 - Подобряване на инфраструктурата, жизнената среда и качеството на живот.
ПРИОРИТЕТ 2 - Привличане и задържане на младите хора и съхраняване на човешките ресурси
чрез осигуряване на качествени социални, здравни, образователни и административни услуги.
ПРИОРИТЕТ 3 - Подкрепа и насърчаване на туризма и културните дейности, опазване на
културното наследство и околната среда.
II. ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ
ПРИОРИТЕТ 1: ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА, ЖИЗНЕНАТА СРЕДА И
КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ
ПОДПРИОРИТЕТ 1: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ГРАДСКА СРЕДА
Дейност 1: Изпълнение на етап 3 и етап 4 от ремонта на градския парк
Дейност 2: Реализиране на първи етап на проект за реконструкция и основен ремонт на централна
градска част на Ботевград
Дейност 3: Благоустрояване на междублокови пространства с разширяване на паркинг зоните,
изграждане на детски и спортни площадки.
Дейност 4: Разширяване на газопреносната мрежа в малките населени места на територията на
общината
Дейност 5: Изграждане на газоразпределителна мрежа във вилните зони
Дейност 6: Подмяна на тротоарни настилки на основните улици в гр. Ботевград
Дейност 7: Преасфалтиране на улиците с подменен водопровод в Ботевград и селата
Дейност 8: Изграждане на улици и техническа инфраструктура в югоизточната част на ж.к. Васил
Левски
Дейност 9: Асфалтиране на улици във вилна зона Зелин
Дейност 10: Подмяна на тротоарни плочи по главните улици на селата Врачеш и Трудовец
Дейност 11: Подмяна на улично осветление с енергоспестяващи ЛЕД осветители в Ботевград и в
големите села от общината
Дейност 12: Проектиране и благоустрояване на Зеленчуковия пазар и създаване на Фермерски
пазар в гр. Ботевград
Дейност 13: Създаване на условия за достъпна вело среда в гр. Ботевград
ПОДПРИОРИТЕТ 2: ВИК ИНФРАСТРУКТУРА
Дейност 1. Завършване на проект за подмяна на централен водопроводен пръстен на гр.Ботевград.
Дейност 2. Стратиране изпълнението на цялостен воден цикъл в гр. Ботевград.
Дейност 3. Подмяна на водопроводи в с. Скравена, с. Литаково, с. Новачене.
Дейност 4. Изграждане на нови и ремонт на съществуващи планински водохващания.
Дейност 5. Доизграждане на канализация в с. Гурково.
Дейност 6. Подмяна на част от водопроводната мрежа и доизграждане на канализация в с. Врачеш
и с. Трудовец
Дейност 7. Извършване на основни и текущи ремонти и доизграждане на водопроводни мрежи в
с. Радотина, с. Рашково и с. Краево.
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ПОДПРИОРИТЕТ 3: ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУТРА.
Дейност 1. Подмяна на вътрешна инсталация, вертикална планировка на ДГ „Детелина“, с.
Скравена.
Дейност 2. Подмяна на вътрешни инсталации, шпакловане и боядисване на вътрешни стени в ДГ
„Здравец“, с. Врачеш.
Дейност 3. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, ремонт на покрив на ДГ „Зора“, с.
Новачене.
Дейност 4. Вътрешен ремонт и подмяна на отоплителна, електрическа и ВиК инсталации на ДГ
„Слънце“, гр. Ботевград и изграждане на физкултурен салон.
Дейност 5. Подмяна на детски съоръжения и благоудтройствени дейности във всяко детско
заведение на територията на община Ботевград.
Дейност 6. Изграждане на нови учебни и спални помещения в ДГ „Кокиче“, гр. Ботевград.
Дейност 7. Изграждане на нов учебен корпус в ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“, гр.
Ботевград.
Дейност 8. Изграждане на актова зала и два кабинета в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр.
Ботевград.
Дейност 9. Изграждане на столова и актова зала в сградата на начален етап на ОУ „Никола Йонков
Вапцаров“, гр. Ботевград.
Дейност 10. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр.
Ботевград.
Дейност 11. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ДГ „Кокиче“, гр.
Ботевград.
Дейност 12. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за физкултурен салон на основен етап
на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Ботевград.
Дейност 13. Основен ремонт на ОУ „Васил Левски“, с. Новачене.
ПОДПРИОРИТЕТ 4: ЗДРАВНА ИНФРАСТРУКТУРА.
Дейност 1. Реализация на проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и основен
ремонт на сградите на МБАЛ – Ботевград.
Дейност 2. Подмяна на медицинско оборудване в МБАЛ – Ботевград.
Дейност 3. Подобряване на физическото и функционалното състояние на сградите на здравните
служби на територията на селата в община Ботевград.
ПОДПРИОРИТЕТ 5: ПУБЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА.
Дейност 1. Ремонт на покрива на сграда Ритуален дом, гр. Ботевград.
Дейност 2. Изграждане на художествена галерия в сутерена на Ритуален дом, гр. Ботевград.
Дейност 3. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районно Управление на
МВР – Ботевград.
Дейност 4. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Военния клуб, гр.
Ботевград.
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.
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Дейност 8. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на кметско наместничество
с. Елов дол.
ПОДПРИОРИТЕТ 6: ЖИЛИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА.
Дейност 1: Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради по програми и проекти с
европейско финансиране.
Дейност 2: Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради по програми и проекти с
национално финансиране.
ПОДПРИОРИТЕТ 7: СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА.
Дейност 1. Изграждане на Център за обществена подкрепа /ЦОП/, гр. Ботевград.
Дейност 2. Подобряване на материалната база и изграждане на мултисензорна стая в Дневен
център за деца и младежи с увреждания, гр. Ботевград.
Дейност 3. Увеличаване броя на тротоарните понижения за преминаване на детски колички и
улесняване преминаването на хора с увреждания.
Дейност 4. Осигуряване на достъпна среда във всяка обществена сграда.
ПОДПРИОРИТЕТ 8: КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА.
Дейност 1. Извършване на ремонтните дейности в читалището на с. Литаково.
Дейност 2. Извършване на ремонтни дейности в сградата на НЧ „Никола Василев Ракитин 1890“,
с. Трудовец.
Дейност 3. Основни ремонтни дейности в сградата на НЧ „19 февруари 1906“, с. Скравена.
Дейност 4. Довършителни ремонтни дейности в сградата на НЧ „Събуждане 1895“, с. Врачеш.
Дейност 5. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на НЧ „Правда 1905“, с.
Новачене.
ПОДПРИОРИТЕТ 9: СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА.
Дейност 1. Изграждане на спортен комплекс към зала „Арена“, гр. Ботевград.
Дейност 2. Основен ремонт на футболния терен на стадион „Христо Ботев“, гр. Ботевград.
Дейност 3. Изграждане на игрище с изкуствено тревно покритие на помощно игрище „Герена“, гр.
Ботевград.
Дейност 4. Изграждане на футболно игрище с изкуствено тревно покритие в ж.к. „Саранск“, гр,
Ботевград.
Дейност 5. Изграждане на футболно игрище с изкуствено тревно покритие в с. Литаково.
Дейност 6. Изграждане на футболно игрище с изкуствено тревно покритие в с. Новачене.
Дейност 7. Ремонт на спортните площадки на територията на общината.
ПОДПРИОРИТЕТ 10: ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА.
Дейност 1. Изграждане на комбинирана и пешеходна и велоалея между гр. Ботевград и с. Врачеш.
Дейност 2. Изграждане на комбинирана и пешеходна и велоалея между гр. Ботевград и с.
Трудовец.
Дейност 3. Изграждане на парк за отдих в общински имот, находящ се срещу бившия пионерски
лагер във вилна зона Зелин, гр. Ботевград.
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Дейност 4. Изпълнение на дейностите по проект „Хетеротопии“, финансиран по програма за
трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Сърбия.
Дейност 5. Изграждане на алтернативни туристически маршрути.
ПРИОРИТЕТ 2. ПРИВЛИЧАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА И СЪХРАНЯВАНЕ
НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ СОЦИАЛНИ,
ЗДРАВНИ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ.
В областта на социалната политика дейностите ще са насочени към запазване на създадените в
последните четири години добри практики и стремеж към подобряването на развитието им.
Продължаваща подкрепа на дейността на социалните центрове, предоставящи различни социални
услуги за деца, възрастни лица и хора с увреждания.
Дейност 1: Запазване, подобряване и развиване на създадените добри практики в областта на
социалната политика.
Дейност 2: Подпомагане на талантливи деца чрез Общинската програма за подкрепа на деца с
изявени дарби.
Дейност 3: Отделяне на средства за Великденски помощи на жители в пенсионна възраст с найниски доходи.
Дейност 4: Осигуряване на безплатен летен отдих на квотен принцип за ученици от общинските
училища.
Дейност 5: Подпомагане дейността на пенсионерските клубове.
Дейност 6: Осигуряване дърва за огрев на ветераните от войните и военноинвалидите.
Дейност 7: Обезпечаване ежегодно на безплатни профилактични прегледи на желаещите жители в
пенсионна възраст.
Дейност 8: Подпомагане с финансови помощи граждани с инцидентно възникнали нужди, в това
число с тежки здравословни проблеми.
Дейност 9: Подпомагане работата на социалните центрове, предоставящи различни видове
социални услуги за деца, възрастни лица и хора с увреждания на територията на общината.
Дейност 10: Усъвършенстване на Комплексното административно обслужване и развитие на
електронните услуги.
Дейност 11: Повишаване на административния капацитет чрез включване на служителите в
обучителни семинари
ПРИОРИТЕТ 3: ПОДКРЕПА И НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИЗМА И КУЛТУРНИТЕ
ДЕЙНОСТИ, ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И ОКОЛНАТА СРЕДА.
Дейност 1: Промотиране и развиване на Великденския събор като знаково за Ботевград събитие и
най-мащабно празнично мероприятие в Ботевградски регион
Дейност 2: Подпомагане читалищната дейност в общината
Дейност 3: Обезпечаване изпълнението на Събитийния календар на община Ботевград
Дейност 4: Развитие/разширяване обхвата на събития, включени в Събитийния календар на
община Ботевград и насърчаване реализацията на нови инициативи
Дейност 5: Реализация на заложените в „Стратегия за устойчиво развитие на туризма в община
Ботевград 2019 – 2025“ идеи
Дейност 6: Създаване на Общинско предприятие с функции в сферата на туризма
Дейност 7: Запазване и увеличаване на приходите от дейността на ОП „Боженишки Урвич“
Дейност 8: Изграждане на екотуристически маршрути и атракции
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Дейност 9: Търсене на възможности за финансиране на дейности, касаещи развитието на
културата и опазване и популяризиране на културното наследство
Дейност 10: Включване на цялата територия на община Ботевград в съвременен биосферен парк
Дейност 11: Изграждане на приют за безстопанствени животни
Дейност 12: Изпълнение на мерки за максимално оползотворяване на отпадъците съгласно Закона
за управление на отпадъците.
Дейност 13: Изпълнение на дейности за съхранение и опазване на защитените местности на
територията на общината.
III. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Реализацията на програмните приоритети и дейности ще допринесе за постигане на
следните очаквани резултати:
- повишаване качеството на средата за живот чрез подобряване и модернизиране на
инфраструктурата;
- осигуряване на качествени социални, образователни, здравни и административни услуги, с
цел удовлетворяване потребностите на гражданите и привличане и задържане на младите
хора в общината;
- обособяване на общината като район за развитие на културно многообразие и
предпочитана дестинация за алтернативни форми на туризъм;
- утвърждаване на общината като благоприятна бизнес среда, стимулираща
инвестиционните намерения на големи инвеститори, с цел разкриване на нови работни
места;
- повишаване на жизнения стандарт и благосъстоянието на населението на общината.
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Програмата за управление на Община Ботевград за периода 2019-2023 г. е динамичен
документ, чието изпълнение ще бъде отчитано на годишна база, в съответствие с изискванията на
чл. 44, ал. 5 на Закона за местното самоуправление и местната администрация, като ще бъде
извършван сериозен анализ на проблемите и трудностите пред изпълнението на конкретните
мерки, като при необходимост програмата ще бъде подлагана на актуализиране.
Програмата за управление на Община Ботевград за периода 2019-2023 г. е приета с
Решение на Общински съвет – Ботевград № 2 от 30.01.2020 г.
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