Програма за управление на община Ботевград в периода 2015-2019 г.
ГДБОП споделя виждането, че за да се превърне община Ботевград в една модерна
българска и европейска община, която да предостави всички необходими условия, така
че:
•

децата да растат, да се образоват и да се изградят като достойни граждани на
нашето общество

•

младите хора да виждат своето бъдеще и да бъдат мотивирани да създават
семейства и отглеждат децата си именно тук

•

трудовите и честни хора да се реализират в личен и професионален план

•

възрастните да прекарат своите старини с достойнство и в спокойна и приятна
среда.

•

честният бизнес да бъде защитен и подкрепен инвеститорите да бъдат мотивирани
и стимулирани да реализират намеренията си именно в нашата община, което да
доведе до разкриване на нови работни места и вдигане на жизнения стандарт и
благосъстоянието на цялото население на ботевградска община.

е особено необходимо да се реорганизират системите на управление на общината, както
и да се предприемат конкретни мерки във всяка една сфера от общественоикономическия живот, с което да се осигурят необходимите условия за изпълнение на
горепосочените цели.
Двата органа на местното самоуправление – Общински съвет и Общинска администрация,
трябва да функционират и да си взаимодействат по начин, по който в максимална степен
да подпомагат населението и да управляват публичните ресурси така, че в максимална
степен да се задоволят потребностите на възможно най-голяма част от населението, като
същевременно с това да се реализират набелязаните мерки за изпълнение на
набелязаната стратегия за постигане на общата цел за подобряване благосъстояние и
жизнената среда в община Ботевград.

Инфраструктура и благоустройство
I. Основни проекти за община Ботевград
•

Подмяна на водопроводната и канализационната мрежа и съоръжения.

Тук трябва внимателно и задълбочено да се проучат и анализират възможностите за
осигуряване на финансиране с европейски средства за изграждането на нов воден цикъл
на Ботевград и селата в общината, чиято водопреносна мрежа е морално и физически
остаряла и където липсва канализационна мрежа. Твърди се, че в новия програмен
период са предвидени 3 млрд. лева за инвестиции във водния сектор на България и с тях
ще бъдат финансирани проекти само на държавните водни дружества и няма да бъде
финансирани инвестициите за общини, чийто активи във ВиК сектора не са станали част
от едно от 28-те държавни водни дружества. Липсата на възможност за финансиране с
европейски средства на подмяната на ВиК системите в община Ботевград през новия
програмен период поради общинския характер на собствеността и поради стопанисване
и управление на общинските ВиК активи от страна на общинско търговско дружество

изправят община Ботевград пред дилемата дали да премине към договаряне на
прехвърляне на своята инфраструктура в активите на държавното предприятие ВиК
София област, за да може да участва в проект за реализация на подмяна на водния
цикъл или да потърси алтернативни начини за финансиране на абсолютно
наложителната необходимост от подмяна на водопроводната мрежа в общината, особено
в Ботевград.
Възможни опции за обсъждане и анализ на източниците на финансиране са собствени
приходи, финансиране чрез други европейски или национални програми за
благоустрояване, отдаване на концесия на ВиК дейността на частна фирма, която да има
ангажимента да извърши необходимите инвестиции ( малко вероятно ). Нито една от
трите възможности не трябва да бъде отхвърляна без преди това да бъде внимателно
проучена и задълбочена анализирана, след което реалистичните възможни варианти да
бъдат широко обществено обсъдени и да се премине към изпълнение на избрания план
за осигуряване на финансиране и реализиране на проект/проекти за цялостна подмяна
на водопроводната инсталация на Ботевград и изграждане и подмяна на водопроводна и
канализационна система в селата от общината.
Периодът на проучване, анализ,
обсъждане и вземане на решение не трябва да надхвърля шест месеца, считано от дата
на назначаване на нов общински кмет и нов общински съвет.
•

Цялостна реконструкция на градския парк

Реконструкция и обновлението на градския парк трябва да се реализира след
провеждането на конкурс за идеен проект, ново обществено обсъждане на идейните
предложения, след което проектът, получил най-голямо обществено одобрение и
подкрепа, трябва да стане основата за изработването на инвестиционен и работен
проект. Основната идея е паркът да се превърне в предпочитано място за отдих и
почивка за гражданите, и любимо място за игра на децата. Ботевград има нужда не от
ново площадно пространство, осеяно с поредните фонтани и шадравани, а от място,
което максимално би ги доближило до естествената природна среда, с много зелени
площи, дървета, цветни алеи. За най-малките жители на града е необходимо да се
изгради игрална зона, оборудвана с най-различни уреди, детски игрални конструкции и
съоръжения, които да дават възможност чрез забавлението от играта да се развива и
тяхната физическа активност и способности.
•

Реконструкция и обновяване на сградата на доболничната помощ
модернизиране на сградата и медицинското оборудване на МБАЛ – Ботевград

•

Изграждане на мащабно видеонаблюдение, както в град Ботевград, така и във
всички села

•

Обновяване и реконструкция на спортни площадки, спортна зала „Балкан“ и
стадион „Христо Ботев“ с акцент върху възможността за масов спорт

и

Тези проекти са заложени като приоритетни и в разработения „Интегрирания план за
градско възстановяване и развитие на град Ботевград“ в периода 2014 – 2020 и за
реализацията им ще може да се ползва и финансиране по оперативните програми на ЕС
(ОПРР, ОПОС
На практика в община Ботевград няма нито една открита обществена спортна площадка
или спортно съоръжение за масов спорт, които да са изградени по съвременна
технология, с актуално спортно оборудване и спортна настилка, и които да отговарят на
изискванията за безопасност. Този сериозен проблем демотивира жителите на общината
да се занимават системно със спор, което рефлектира негативно върху тяхното
физическо и психическо здраве и води до занижена трудоспособност. В тази връзка е
абсолютно необходимо да бъдат изградени спортни съоръжения и терени, и да бъдат
осигурени необходимите условия за практикуване на различни видове спорт – футбол,

баскетбол, волейбол, тенис на корт, плуване, здравословно бягане, колоездене, фитнес
на открито и други.
Всички тези инвестиции в спортна инфраструктура трябва да бъдат направени с основна
цел и за стимулиране на физическата активност посредством спортни занимания на
всеки един жител на общината, тоест да бъдат инвестиции насочени към масовия спорт.
Във всяко едно населено място в общината, съобразно потребностите на неговите
жители, трябва да бъдат изградени подходящи спортни съоръжения. Всеки един
жилищен комплекс и по-голям квартал в Ботевград трябва да има едно футболно игрище
с изкуствена тревна настилка, както и едно баскетболно игрище, оборудвано със
съвременни аксесоари и изкуствена настилка. Всяко едно от по-големите села трябва да
разполага с поне едно такова открито спортно съоръжение.
Училищната спортна инфраструктурата също трябва да бъде модернизирана, за да
предостави необходимите подходящи условия за спорт на своите ученици.

Градска среда
Основен акцент поставяме върху създаването на по-приветлива градска среда, която да
се поддържа редовно. Тук включваме дейности по ремонт на площадно пространство,
обновяване на зелените площи в целия град, прекратяване на практиката за
асфалтиране на тротоарите, особено в гъсто населени райони.
В града и по селата ще се изгради и поддържа улично осветление с по-модерни и
енергоспестяващи лампи, което ще се включва редовно през цялата нощ.
Предвиждаме и изграждането на велоалеи в града и в посока в.з. Зелин и с. Врачеш и
Трудовец, реални действия по създаването на възможност за равен достъп до всички
обществени и административни сгради на хората в неравностойно положение, както и
свободното им придвижване в целия град.
Друг основен момент е засилване на контрола по опазването на чистотата и реда и
налагането на ефективни санкции на всички, които си позволяват да разрушават или
замърсяват. Разхождащите се глутници кучета и коне трябва останат само като куриоз от
миналото.

Транспорт и комуникации
Основно правило при поддръжката на пътната мрежа ще бъде цялостно преасфалтиране
САМО при сменени подземни комуникации и най вече водопровод. Приоритетно ще бъде
своевременното изкърпване на дупки по натоварените артерии и пътища, които от
години стоят с множество „кратери“ или неасфалтирани след изкопни дейности.
При разкопаване на улици или тротоари ще се създаде организация за уведомяване на
всички експлоатационни дружества на територията на общината за да предвидят
необходимостта от ремонт или полагане на нова инфраструктура в изкопа, а не както до
момента да се разкопава прясно положена настилка.

Зелена община
Въпреки спечелената награда за „Зелен град - 2013“ (която е всъщност признание за 100%
газифицирана община), Ботевград и общината е с все по-намаляващи зелени площи.
Всеки жител на общината е „загубил“ градинка, полянка или е застроено
междублоковото му пространство. А там където е останала зелена площ, тя не се
поддържа.

Това положение ще се промени най-вече с работата на новото общинско предприятие по
благоустройство и поддръжка, което планираме да създадем и с контрола по спазването
на обществения ред и чистота.
В няколко по-големи общински обекта се планира изграждане на инсталации на системи
за топло и електрическа енергия от възобновяеми източници.
В засилено взаимодействие с ДГС – Ботевград, новосъздадения отдел за контрол по
обществения ред и съдействие от населението ще се опитаме да ограничим до минимум
варварствата с гората на общината.

Общинска дейност
I. Публични финанси

Въвеждане на стриктен контрол по събираемостта на местни данъци и такси
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Размерът на местни данъци и такси да бъде съобразен с реалните разходи по
осъществяване на съответстващите им и практически осъществяващи се дейности. В тази
връзка такса смет или трябва да бъде намалена, или събраните средства трябва в
действително да се изразходват само и единствено за сметосъбиране, сметоизвозване,
депониране и поддържане чистотата на обществените пространства на територията на
общината. Това означава, че ако се обезпечи целевото изразходване на събираните суми
от тази такса трябва да има качествено различни резултати по отношение чистотата в
община Ботевград, която видимо не е на нужното ниво, въпреки събирането на
достатъчно средства за нейното адекватно и регулярно поддържане.
Приемането на бюджета и отчета за изпълнението му ще бъдат публично достъпни и
обсъдени на обществени консултации
II. Управление и разпореждане с общинска собственост

Прекратяване на порочната практика за провеждане на процедури за продажба или
отдаване под наем на общ. собственост с търгове с тайно наддаване и нереалистично
ниски начални цени.
Промяна в процедурата за провеждане на публични търгове и конкурси, като от тайни те
ще станат открити с възможност за публично наддаване след отваряне на първоначално
предложените цени. Ще бъде осигурена възможност на търговете да присъстват и
граждани, за да се уверят в прозрачността на процедурите по разпореждане с публични
активи и финанси. Тръжните процедури за продажба или закупуване, провеждани от
общината ще бъдат публикувани задължително и в цялост, а не избирателно, както
досега
Пълна проверка на съществуващите условия за ползване (безвъзмездно или под наем)
на общ. собственост и прекратяване на неизгодните договори или такива, които не се
ползват по предназначение.
III. Администрация

•

Оптимизиране състава на общинската администрация.

•

Внедряване на съвременни информационни системи за работа на публичната

администрация
•

Въвеждане на конкурсен принцип с реални и прозрачни критерии на оценка при
назначаване на служителите в администрацията, както в Общината, така и в
кметствата

•

Максимално съкращаване на сроковете за обслужване на граждани и фирми, като
за целта се въведе назначаването на общински служител, който да контролира и
координира процеса на придвижване на документацията между съответните
отдели на ОА при извършването на всяка административна услуга

•

въвеждане на електронна система за подаване на сигнали за проблеми и
нередности

•

за улеснение на гражданите на общината е разкриването в общинската
администрация на изнесено работно място на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър.

IV. Общински предприятия и търговски дружества

Обстойно запознаване и анализиране на дейността и социалната значимост и
необходимост на всяко едно общинско търговско дружество и общинско предприятие и
изработване на стратегия за оптимизиране на тяхната дейност.
Създаване на специализирано общинско предприятие за чистота, благоустройство,
ремонт и поддръжка на общинската собственост

Специализираното общинско предприятие ще извършва следните дейности:
•

сметосъбиране, сметоизвозване

•

поддържане чистотата на обществените пространства на територията на цялата
община– улици, площади, паркове и градини, междублокови пространства и други
обществени площи

•

изграждане и поддържане на тревни площи и аранжиране на цветни градини

•

поддръжка и ремонт на улично, парково, площадно и друго осветление

•

поддръжка и ремонт на общинската пътна инфраструктура

•

поддръжка и ремонт на общинския сграден фонд и съоръжения

Нуждите от създаването на такова общинско предприятие са няколко:
•

трайно нерешеният проблем с поддържането на чистотата на обществените
пространства на територията на община Ботевград.

•

неефективното използване на публичен финансов ресурс за извършване на
дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване.

•

прогресивно влошаващото се физическо състояние на общинските имоти и
общинската инфраструктура, вследствие на лошото стопанисване, липса на
профилактика и адекватна поддръжка

Анализите и добрите практики в България и чужбина показват, че освен че
е икономически по-ефективно, Общината има и по-голям контрол върху качеството на
изпълнение на гореописаните дейности , ако сама ги организира и изпълнява, чрез свое
общинско предприятие, отколкото ако се ползват услугите на външен изпълнител.

Социална политика
•

Запазване на практиката общината да кандидатства за държавна целева субсидия
за покриването на разходите за нерентабилни автобусни транспортни линии, с
което да има възможност да предоставя безплатни карти за превоз на
пенсионерите.

•

Промяна в начина на подпомагане на жените от община Ботевград, родили дете,
като общинските средства за подпомагане нуждите за отглеждане на новородено
се изплащат в едноседмичен срок след приемане и одобряване на необходимата
документация, удостоверяваща правото на ползване и размера на помощта

•

Промяна в политиката на субсидиране на таксите за посещение на детски
заведения. Приемане на принципа на диференцираното подпомагане, базирано на
доходите и социалния статус на подпомаганото семйство или родител.
Подпомаганите лица с по-нисък доход трябва да получи по-голямо субсидиране и
обратно – лицата с по-висок доход, трябва да получат по-малко подпомагане.

•

Разкриване на дневен център за деца с увреждания

Обществен ред и сигурност
Създаване на специализиранa дирекция към Общинската администрация за опазване на
обществения ред и сигурност

Необходимостта от създаването на дирекция към ОА, с ресорен заместник кмет, който
пряко да отговаря за дейността на тази дирекция е следната:
•

увеличаване на случаите на нарушаване на Наредба №1 за опазване на
обществения ред и необходимостта от засилване на контрола по нейното спазване,
особено в частта:
- спазване на ограниченията за вечерен час на учениците и посещенията на
питейни заведения, сервиращи алкохол, от малолетни и непълнолетни
- спазване на ограниченията за пределно допустими нива на шум от заведения и
жилищни имоти на граждани
- спазване на правилата за движение по пътищата в частта за паркиране на
моторни превозни средства на забранени за това публични места.

•

увеличаване на посегателствата върху общинско имущество

•

увеличаване на случаите на посегателства срещу личността на публични места.

•

увеличаване на случаите на свободно разхождащи се безстопанствени животни,
създаващи непосредствена заплаха за сигурността и спокойствието на гражданите

Средства и начини за осигуряване на обществения ред и повишаване сигурността на
гражданите:
•

назначаване на необходимия брой инспектори по опазване на обществения ред и
охрана сигурността на гражданите, които:
- да бъдат оборудвани с необходимите екипировка и технически средства,
включително с патрулни автомобили
- да патрулират денонощно на територията на цялата община по определен график,
и особено в районите с повишена концентрация на посегателства срещу общинска
собственост, нарушения на обществения ред и сигурността на гражданите, като

предприемат нормативно предвидените
обществения ред и сигурността

действия

и

мерки

за

опазване

на

- да предприемат необходимите нормативно уредени мерки за улавяне и
въвеждане в съответните заведения на безстопанствени животни, свободно
движещи се в границите на урбанизираните територии и създаващи пряка или
косвена заплаха за сигурността на гражданите.
- изграждане на общински охранителни пунктове в зоните с особено повишена
концентрация на нарушения на обществения ред и сигурността на гражданите
- значително увеличаване на общинските обекти и публичните зони, в които да
бъдат изградени системи за видеонаблюдение
- изграждане на електронна платформа за подаване и обработване на сигнали за
нередности и нарушения на обществения ред на територията на общината
- изграждане на общински център за контрол и наблюдение на обществения ред и
сигурността, в който да се извършва:
- денонощен мониторинг на общинските системите за видеонаблюдение, изградени
на територията на общината
- записване и обработване на получените сигнали за нарушения на обществения
ред, сигурността и безопасността на гражданите
- мониторинг и обработване на сигналите, получени чрез електронната платформа
за получаване на сигнали за нарушения на обществения ред и сигурност
- денонощен контакт и взаимодействие с органите на МВР и частните охранителни
фирми, извършващи дейност на територията на общината

Структура на Дирекцията
- Началник дирекция "Обществен ред и сигурност"
- Инспектори по опазване на обществения ред
- Оператори в общинския център за контрол и наблюдение на обществения ред
Общинската дирекция тясно си сътрудничи, взаимодейства и координира своите
действия с органите на МВР и с частните охранителни фирми, извършващи дейност
на територията на община Ботевград

Здравеопазване
•

Съдействие за
Поликлиниката

•

Осъвременяване на апаратурата на МБАЛ Ботевград

•

Реализиране на проект за цялостен ремонт и осъвременяване материалната база,
използвана от МБАЛ Ботевград

създаване

на

център

за

неотложна

медицинска

помощ

в

Образование
•

Изваждане на Младежкия дом от списъка на имотите, обявени за продажба.

•

Изграждане на общински младежки център за извънкласни дейности и обучение.

•

Стимулиране създаването и подпомагане на извънкласните форми на обучение.
Създаване на общински младежки център в който, да се развиват допълнителни и

алтернативни форми на обучение, да се развива свободното и креативно мислене
•

Осъвременяване на материалната и техническа база на всички училища в
общината.

•

Ремонт и осъвременяване на училищната спортна инфраструктура

Културен живот
•

Създаване на музей на Стамен Панчев

•

Намиране на подходящо общинско място за създаване на градска художествена
галерия

•

Обществено обсъждане и реализиране на идеята за изграждане на етнографски
комплекс , в който да бъдат пресъздадени бита, духа и традициите на старите
жители, населяващи територията на днешен Ботевград

Спорт
•

Изработване и реализиране на ясна и справедлива система и методика за
финансиране на спортните клубове, регистрирани и развиващи дейност на
територията на община Ботевград

•

Финансиране и организиране на дейности и мероприятия за развитие на масовия
спорт и спорта сред подрастващите.

•

Изграждане и поддържане на съвременна спортна инфраструктура за масовия
спорт във всяко населено място от общината, съобразено с нуждите на техните
жители.

Туризъм
•

Ремонт на паметника-костница на Ботевите четници в с. Скравена

•

Възстановяване на пътя до Врачешкия манастир

•

Изграждане на електронен пътеводител за туристи – открити терминали.

•

Ремонт и обновяване на Зелинския манастир

•

Рехабилитация на пешеходната алея от чешмата до бившето ТКЗС до зелинския
манастир

•

Изработване и реализиране на рекламна стратегия
забележителностите на ботевградска община.

за популяризиране

на

Взаимодействие между Общината и бизнеса:
Обсъждане на идеята и конкретните възможности за създаване на местна организация
между общината и бизнеса при която на основата на доброволни годишни дарения
местния бизнес да генерира един фонд от средства, с които да се подпомага
финансирането на различни общественополезни дейности и мероприятия. Фирмите
дарителки да имат глас при определяне разпределението на тези средства на базата на
процентното съотношение на тяхното дарение към общата набрана сума за съответната
година. Средствата от фирми и граждани ще се набират в дарителска сметка на
общината. С тези средства ще се финансират дейности, предвидени в бюджета на
община Ботевград, чието финансиране е предвидено да се извърши от собствени
средства.
Дарителите над определена сума ще получават административни услуги от Община
Ботевград в съкратени срокове, при спазване на законовите изисквания, както и ще
бъдат подходящо рекламирани като партньор и дарител на община Ботевград.

