Г О Д И Ш Е Н

О Т Ч Е Т

за изпълнение на програмата за управление
на община Бойчиновци за 2018 година
(приет с решение № 440, пр.№47/31.01.2019г на ОбС)

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
Уважаеми кметове на кметства и кметски наместници,
Уважаеми съграждани,
На основание чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, внасям годишния отчет за изпълнението на програмата за
управление за 2018 година.
Програмата за управление на община Бойчиновци за периода 2015 - 2019
година е приета с решение № 41 от 25.02.2016 г.
Приоритетната ни цел е развитие на Община Бойчиновци, постигане на
промяна във всички сфери на живот и превръщането ѝ в спокойно място за живот
и развитие на бизнес.
РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА
За нас 2018 година е година на упорит труд. Общинското ръководство
поддържа поносими за бизнеса и гражданите данъци и такси. През годината няма
повишение на данъците и местните такси. Поддържаме добри контакти с
представителите на местния бизнес. Целта ни е създаване на добра бизнес среда
за развитие и просперитет на малкия и средния бизнес. Осигуряваме
информираност на представителите на бизнеса за предстоящи проекти и
възможности за усвояване на средства от ЕС чрез Областен информационен
център Монтана. Фирма „Кариана” ЕООД село Ерден, периодично разширява
производството си, като по този начин осигурява и нови работни места.
Постоянно търсим възможности за установяване на контакти и с чужди бизнес
партньори.
Общината се стреми да подпомага съобразно възможностите си развитието
на селскостопанския сектор.
Узаконяването на имотите общинска собственост е непрекъснат процес в
работата на администрацията и през 2018 година.
След предложение на администрацията, Общинския съвет прие Програма за
управление и разпореждане с имоти общинска собственост, която отразява
намеренията на ръководството за по-добро управление на общинския поземлен
фонд. Програмата е отворена и през годината се допълва.
Съставени са 28 бр. актове за общинска собственост и към 31.12.2018 г.
същите са общо 1176 бр.

Доброто управление на общинския поземлен фонд създава предпоставки за
добро развитие на земеделието в общината. Стопанисването на земята и тази
година се свежда до отдаването ѝ под наем. Отдаването под наем на земеделски
земи става след решение на Общинския съвет и провеждане на търг. Сключени са
8 бр. договори за отдаване под наем след провеждане на търг за земеделски земи в
размер на 1 147 дка на стойност 70 995,97 лева.
Маломерните имоти под 10 дка са отдадени под наем за срок от 1 година
без търг със Заповед на кмета. Отдадени са 1 602,324дка. маломерни имота на
стойност 40 060,00 лева, съгласно наемната цена в Тарифата за определяне на
минимални наемни цени на недвижими имоти общинска собственост. Отдаването
под наем на земеделските земи доведе от една страна до повишаване на
приходите на общината, а от друга подпомагане на земеделските производители и
развитието на бизнеса им.
За подпомагане развитието на животновъдството, общината предоставя
общинските мери, пасища и ливади за общо и индивидуално ползване от
земеделски стопани – животновъди, отглеждащи пасищни животни на
територията на общината.
През 2018 година остават действащи и договорите за наем на пасища, мери
и ливади отдадени на земеделски стопани отглеждащи пасищни животни, като по
този начин е обхванат почти целия фонд за индивидуално ползване на пасища,
мери и ливади на територията на общината, които са в признат слой и са
индивидуализирани, като постоянно затревени площи.
СОЦИАЛНА И ЗДРАВНА ПОЛИТИКА
Здравното обслужване на населението от общината се осигурява от
лекарски практики от които: гр. Бойчиновци - 2 броя, с. Лехчево – 1 брой, с.
Владимирово – 1 брой , с. Мърчево – 1 брой, с. Мадан – 1 брой, с. Громшин – 1
брой .
На лекарите са осигурени помещения - общинска собственост, за
ползването на които плащат наем, съгласно Закона за лечебните заведения в
размер на 10% от наемната цена, определена в Тарифата за наемните цени.
При изключително спешни случаи населението се обслужва от Спешния
център в гр. Монтана.
Разкритите здравни кабинети към училищата на територията на община
Бойчиновци са 5 броя с назначен медицински персонал, който обслужва
учениците и децата от детските заведения в населеното място.
Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни организира ежегодната кампания за превенция на СПИН сред
подрастващите.
Домашният социален патронаж осъществява услугата ”Доставка на храна на
възрастни хора на територията на община Бойчиновци”, която обхваща всички
населени места с изключение на с. Бели брод и е с капацитет 200 места.
Доставката на храната се извършва редовно всеки ден до 12 часа.
По проект „Топъл обяд в община Бойчиновци” през 2018 г. Домашен
социален патронаж извършва доставка на обяд за 80 човека от всички населени
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места в общината. Проекта е със срок на изпълнение до 30.04.2020 г. на обща
стойност 170 823.44 лв.
по ОП ”За храна и /или основни материали”,
безвъзмездно подпомагане от Фонд за Европейско подпомагане на найнуждаещите се лица /ФЕПНЛ/.
През 2018 година съгласно Правилата за отпускане на помощи финансово са
подпомогнати 50 граждани в неравностойно положение за скъпоструващо
лечение на тях или техни деца. За съжаление обаче, заделените средства в размер
на 5 000 лева са недостатъчни, тъй като много повече са хората, които се нуждаят
от финансово подпомагане за тяхното лечение.
Съгласно приетия Правилник за реда и условията за отпускане на
финансова помощ за всяко новородено или осиновено дете на територията на
община Бойчиновци, през 2018 година еднократна финансова помощ в размер на
100 лева за новородено са получили 46 семейства.
В утвърдени от Общински съвет Правила за реда и начина за отпускане на
еднократна финансова помощ са регламентирани редът и критериите за
подпомагане на младежи, обучаващи се във висши учебни заведения по
специалности, необходими в обществената сфера и са в затруднено финансово
състояние.
Домът за стари хора в село Владимирово е с капацитет 54 места. В Дома са
настанени самотни възрастни хора и такива, които не са в състояние да се
обгрижват сами.
В заведението се осъществява
постоянна грижа при
задоволяване на ежедневните и жизнени потребности, рехабилитация, терапия на
домуващите. За осигуряване непрекъснат процес на работа и нормално
функциониране на дома при възникнали бедствени ситуации, е закупен генератор.
В община Бойчиновци са регистрирани и развиват дейност 10 клуба на
пенсионера. Клубовете ползват помещения общинска собственост. Осигурено е
необходимото отопление и оборудване, което създава нормални условия за
дейност на възрастните хора. Дейността им се финансира от общинския бюджет и
с подкрепата на общинското ръководство, клубовете отбелязват всички
традиционни празници, годишнини и участват в организирани срещи помежду си
и с пенсионерски клубове от други общини, както и организират екскурзии.
На територията на общината са открити 2 клуба на инвалида, които също се
финансират от общинския бюджет. С дейността, която те развиват се предоставят
възможности за социални контакти и организиране на различни социални
дейности за хора с увреждания.
ОБРАЗОВАНИЕ И УЧИЛИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА
Приоритет в работата на общинска администрация е оптимизиране
структурата на общинската образователна система в съответствие с реалните
потребности на общината, пазара на труда и осигуряване на равен достъп до
качествено образование.
Общинската училищна мрежа обхваща всички подлежащи на задължителна
предучилищна подготовка 5 и 6-годишни деца и задължително обучение ученици
до 16-годишна възраст и гарантира правото на равен достъп до качествено
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образование с възможности за продължаване на образованието им в по-горен
етап.
През учебната 2018/2019 година Общинската образователна система
включва 6 детски градини, 3 основни училища и 2 средни училища. Всички
училища са осигурени с правоспособни учителски кадри. За съжаление
минимален е броят на местните учителските кадри и липсват
висококвалифицирани преподаватели по чуждоезиково обучение.
Средищни детски градини на територията на общината са ДГ гр. Бойчиновци
и ДГ с. Лехчево, където се отглеждат, възпитават, социализират и обучават децата
в задължителна предучилищна възраст от населените места, в които няма детска
градина или училище, което организира задължително предучилищно
образование.
Средищни училища на територията на общината са СУ гр. Бойчиновци и СУ
с. Лехчево, в които се обучават учениците от населени места, в които няма
училище.
На територията на общината съществува Професионална гимназия по
транспорт в с.Владимирово, която е на държавна издръжка и дава възможност на
учениците завършили основно образование да продължат образованието си в
гимназиален етап.
Съществуващите общински училища дават възможност за провеждане на
достъпно, качествено и непрекъснато образование.
В задължителна предучилищна подготовка са обхванати 5 и 6-годишни деца
в целодневна организация на образователно-възпитателния процес в детските
заведения и 6-годишни в подготвителна полудневна група в ОУ „Владимир
Минчев” с.Владимирово.
На всички ученици от населените места на общината, в които няма
училища, е осигурен достъп до образование. За улесняване и контролиране на
превозването до учебните заведения, са осигурени 5 училищни автобуса, които
извършват превоза на всички пътуващи ученици до средищните и приемащите
училища, и по този начин се осигурява безопасно и съобразено с графика на
учебните часове пътуване. С училищните автобуси е осигурен превозът и на
децата от населените места, в които няма детска градина до детските заведения на
територията на общината.
През 2018г. в ДГ „Звездица” с. Лехчево продължава изпълнение на проект
на УНИЦЕФ „Подкрепа на приобщаващо образование на деца със специални
образователни потребности в община Бойчиновци”, с реализирането на който /
назначаване на психолог, логопед и помощник на учителя/ ще се подпомогне
процеса по изграждане на приобщаваща образователна среда в детската градина.
През 2018 година е направено дарение от УНИЦЕФ – библиотека с детски
книжки и играчки. Оборудван е ресурсен кабинет с дидактични пособия.
В ДГ „Вълшебен свят” с. Владимирово бе направен ремонт на сградата на
стойност 4999 лв. В ДГ”Звънче” гр.Бойчиновци бяха подменени част от
радиаторите и доставен и монтиран нов котел на стойност 17994 лева.
За организиране и координиране на социално-превантивната дейност на
територията на Общината през 2018 година МКБППМН е разгледала
противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни по сигнали
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от прокуратурата и са проведени 18 възпитателни дела, като са наложени
възпитателни мерки съгласно Закона за борба срещу противообществените
прояви на 14 малолетни и 4 непълнолетни лица.
Разпределението
на
бюджетните средства между общинските училища и детските градини беше
осъществено по разработени и утвърдени формули и приложения към тях.
Степента на делегиране на правомощия на директорите на училища дава
възможност те да планират собствения си бюджет, да бъдат по-отговорни при
разходването на средствата, да се стремят за осигуряване на модерна среда на
обучение.
Преходният остатък е основен материален стимул за правене на икономии
от страна на училищата. Спестените през годината средства се връщат в
училищните бюджети, без това да повлияе върху правилата за разпределение на
средствата през следващата година.
ПОЛИТИКА ЗА МЛАДИТЕ ХОРА
С приемането на бюджета на общината за 2018 год. за подпомагане на
младежките спортни прояви на регистрирани спортни клубове и дружества, чиито
седалища и дейност са на територията на общината бяха заделени средства в
размер на 23 000 лв., от които:
- за футболни клубове – 18 000 лв.
- за волейбол – 500 лв.
- за шах-мат – 500 лв.
За разходи на спортни състезания и състезание по мотокрос в бюджета са
определени съответно 1 000 лв. и 3 000 лв.
На регистрираните 2 броя младежки клуба на територията на общината в с.
Лехчево и с. Мадан са предоставени по 400 лева за осъществяване на дейности за
повишаване качеството на младежкото свободно време /смислено и пълноценно/.
На клубовете са предоставени за ползване и стопанисване помещения в сградипублична общинска собственост.
1. Проект „Обучение и заетост за младите хора” ” финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са назначени 35 младежи
до 29 години на 8 часов работен ден. Проекта започна през 2018 година от
31.01.2018г. до 30.07.2018 година за сумата от 131 973,60 лева.
2.Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Проект
„Независим живот” назначени 50 бр. лични асистенти и 20 бр. домашни
помощници, които да обгрижват хора с невъзможност за самообслужване.
Проекта стартира на 01.12.2016 г и продължи да 03.08.2018година за сумата от
484 894 лв.
3.Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни
увреждания
Назначени са 2 лица на 8 часов работен ден за срок от 03.11.2016г. до 02.11.2018
година за сумата от 26 200 лв.
4.Национална програма „Помощ за пенсиониране”
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Назначени са 5 лица на 8 часов работен ден от 21.08.2017г. до 20.08.2019г. за
сумата от 63 817 лв.
5.Национална програма за обучение и заетост на безработни лица
„Работа”
Назначени бяха 98 лица на 6 часов работен ден за срок от 22.05.2017г. до
31.08.2018г. Стойността на програмата е 374 466,56 лв.
6.Национална програма „Активиране на неактивни лица”
Назначени 3 лица на 8 часов работен ден за срок от 01.102018г. до 31.12.2020г.
сума по програмата 53 460,00 лв.
7.Национална програма „Помощ за пенсиониране” 2018г.
Назначени 2 лица на 8 часов работен ден за срок от 04.06.2018г. до 04.09.2020
година на стойност 29 404,32 лв.
8.Регионална програма за заетост на област Монтана за 2018г.
Назначени 9 лица на 8 часов работен ден за срок от 04.06.2018г. до 03.12.2018г. на
стойност 35 558 лв.
9. Проект „Обучение и заетост за младите хора” за хора с увреждания
Компонент ІІ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”
Назначени 3 младежи до 29 г. на 8 часов работен ден за срок от 01.11.2018г. до
31.12.2020 година за сумата от 43 924,32 лв.
10. Проект „Обучение и заетост” за хора с увреждания финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Назначени 21 лица над 29 години на 8 часов работен ден за срок от 01.12.2018г. до
31.12.2020г. Стойност на проекта 309 765,24 лв.
11. Проект „Обучение и заетост” за хора с увреждания финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Назначени 15 лица над 29 години на 8 часов работен ден за срок от 01.12.2018г. до
31.12.2020г. Стойност на проекта 221 151,60лв.
ИНФРАСТРУКТУРА И ТРАНСПОРТ
През 2018 г. година администрацията насочи усилията си за изпълнение на
предвидените обекти в Програмата за капиталови разходи. При разработването на
Програмата приоритетни се оказаха обекти във всички сфери (здравеопазване,
образование, култура, социални) и поради тези причини с грижата на добри
стопани, подхода ни бе да съхраним съществуващото и да обновим според
възможностите. Програмата беше разработена съвместно с кметовете на кметства
и кметски наместници и включва обекти, чието изпълнение според тях бе
наложително. В инфраструктурно отношение бяха изпълнени следните обекти:
„Асфалтиране на част от общински път №000505, с. Ерден, общ.
Бойчиновци” на стойност 53758 лв.; „Ремонт на общински път VRC 1067
Градешница-Громшин на територията на община Бойчиновци” на стойност
499847 лв., като допълнително бяха асфалтирани подходите на улици в с.
Громшин към общински път VRC1067 на стойност 3792 лв. Изпълнена бе
обществена поръчка „Ремонт на улици на територията на община Бойчиновци” на
стойност 156110 лв., която включва Асфалтиране на ул. „Замфир Попов” с.
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Владимирово – 25536 лв.; Асфалтиране на ул. „Васил Левски” с. Громшин –
57714 лв.; Асфалтиране на ул. Гео Милев” с. Лехчево – 36403 лв.; Асфалтиране на
ул. „Двадесет и осма” с. Мърчево – 21152 лв.; Изграждане на два броя изкуствени
ограничители на скоростта на ул. „Първа” с. Портитовци – 1393 лв.; Изграждане
на водосток на ул. „Четиридесет и трета” с. Мърчево – 1183 лв.; Насипване на
улици с трошенокаменна фракция в гр. Бойчиновци – 3916 лв., с. Бели брод –
1958 лв., с. Бели брег – 1958 лв., с. Охрид – 4895 лв. Изпълнява се текуща
обществена поръчка „Ремонт на улици и общински път на територията на община
Бойчиновци”, като през 2018 г. е изпълнена част от нея, както следва:
Асфалтиране на част от улица "Владимир Илич Ленин" в село Мадан за 39459 лв.;
Ремонт на улици "Хр. Михайлов" и "Парк на свободата" с. Владимирово – 25171
лв.; Цялостно насипване на улици "Хаджи Димитър", "Крайселска", "В. Априлов",
"Иван Шишман", "Хан Кубрат" и "Ал. Стамболийски" в с. Лехчево с
трошенокаменна фракция за 14845 лв.; Цялостно насипване на улица "Хр.
Смирненски" в с. Громшин с трошенокаменна фракция за 4154 лв.; Ремонт на ул.
„Първа” в с. Охрид за 8390 лв.
В сферата на социалната инфраструктура бяха извършени ремонти и
подобрено състоянието на сгради и съоръжения, формиращи система за
обслужване на населението в администрацията на местната власт, образованието,
здравеопазването, културата, социални дейности и спорт, както следва: „Подмяна
на радиатори и парен котел в ДГ „Звънче“ гр. Бойчиновци” на стойност 17992 лв.;
„Ремонт на ДГ "Вълшебен свят" с. Владимирово” – 5000 лв.; „Ремонт на здравна
служба с. Громшин” – 10145 лв.; „Ремонт на покрив в НЧ "Хр. Ботев-1934" с.
Бели брод” – 4244 лв.; „Ремонт на помещения в Народно читалище „Хр. Ботев1926” с. Кобиляк” – 9160 лв.; „Доставка и монтаж на улуци и водосточни тръби на
НЧ "Просвета-1934" с. Мърчево” – 3000 лв.; „Подмяна на улуци и бордове на
покрива на сградата на Общинска администрация гр. Бойчиновци” – 2500 лв.;
„Подмяна на врати в сградата на общинска администрация гр. Бойчиновци” –
8431 лв.; „Подмяна на дограма в кметство село Лехчево” – 6100 лв.; „Подмяна на
дограма в кметство село Бели брод” – 4501 лв.; „Подмяна на дограма на общинска
сграда село Владимирово” – 29253 лв.; „Ремонт на помещения в кметство с.
Кобиляк” – 2300 лв.; „Ремонт на санитарен възел в кметство с. Мърчево” – 3000
лв.; „Ремонт на ограда на кметство с. Владимирово” – 3180 лв.; „Ремонт на
стълбищната площадка, беседка и парапет пред сградата на кметство с. Ерден” –
4000 лв.; „Доставка и монтаж на автобусна спирка в с. Громшин” – 4000 лв.;
„Изграждане на предпазни парапети на ул. „Първа” в с. Мърчево” – 2200 лв.;
„Разширение на водосток на ул. „Четиридесет и трета” в с. Мърчево” – 2398 лв.;
„Изграждане на ограда за разширение на гробищен парк в с. Портитовци” – 6837
лв.; „Ремонт на съблекалня на стадион с. Кобиляк” – 2600 лв.; „Ремонт на
съблекалня и ограда на стадион в с. Мадан” – 2630 лв.
Обектите, които не са изпълнени по обективни причини през 2018 година,
ще се включат за изпълнение през 2019 година.
За осигуряване на комфорт и сигурност в населените места на общината се
стремим да поддържаме в добро състояние уличното осветление, а за да се
оптимизират разходите, общината подменя старите осветителни тела с нови
енергоспестяващи.
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Важна услуга за населението е осигуряването на обществен превоз. През
2018 година общественият превоз осигуряваше нормално транспортно
обслужване на населението в по-голямата част на територията на общината. Не
можем да подминем и въпроса с намаляващи брой пътници. Това е и причината да
не можем да осигурим обществен превоз в малките населени места. Няма
интерес от страна на превозвачите за обслужване на тези линии. Продължаваме да
търсим решение по въпроса с транспортното обслужване на населението от селата
Бели брег и Портитовци. По независещи от нас причини след съкращаване на
някои линии от страна на БДЖ и обслужването на населението от гр. Бойчиновци
отчасти се наруши.
През зимния период се предприемат необходимите мерки за осигуряване
снегопочистването и поддържането на общинската пътна мрежа.
ЕКОЛОГИЯ
На територията на община Бойчиновци попадат две защитени зони по
Натура 2000, съгласно Директива 92/43/ЕЕС за хабитатите: Защитена зона
„Портитовци - Владимирово” с код BG 0000517 и площ 6 643,795 дка и Защитена
зона „Пъстрина” с код BG 0001037 и площ 35 515,805 дка.
Ценно национално богатство на територията на общината са вековните
дървета. Картотекирани са и се наблюдават четири броя вековни дървета в
местността “Горно Ливаге” с. Мърчево и в двора на бившето училище в квартал
“Огоста” град Бойчиновци.
Друг приоритет в работата на администрацията е управлението на битовите
отпадъци, поддържане на чистотата на обществените площи и предотвратяване от
замърсяване.
Въведено е организирано сметосъбиране и сметоизвозване в цялата община.
Фирмата изпълнител на услугата е “Астон сервиз” ООД гр. София, с която е
подписан Договор № ПО-2 от 02.05.2018 г. със срок 4 години. Сметосъбирането
се извършва по график, изготвен от общинска администрация. За информация на
гражданите, графикът се обявява публично на интернет страницата на общината.
В момента се почистват 2485 кофи тип “Мева” и 388 контейнери тип
“Бобър”.
През 2018 г. за нуждите на населението са предоставени 42 бр. контейнери
и е извършен ремонт на 209 кофи за битови отпадъци.
Събраните битови отпадъци от населените места се извозват до Регионално
депо за битови отпадъци в гр. Монтана.
Администрацията осъществява контрол за изпълнение на задълженията на
фирмата по сметосъбиране и сметоизвозване.
Фирмата изпълнител предоставя ежемесечно протоколи за извършена
услуга, съгласно изготвения график, подписани от кметовете и км. наместници –
общо 13 броя.
Сключен е Договор № Д 222 от 21.11.2018 г. с Булекопак АД гр. София за
организиране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на
територията на общината (в сила от 01.01.2019 г.).
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Опасните отпадъци на територията на общината - препарати за растителна
защита с изтекъл срок на годност (пестициди) са обезвредени и запечатани в 52 ББ кубове, които са под наблюдение и контрол на РИОСВ Монтана.
През 2018 г. за нуждите на община Бойчиновци е закупена техника
обезпечаваща функционирането на общинската система за управление на
отпадъците: трактор, ремарке, дробилка за клони, мулчер и листосъбирач.
Ежегодно се извършва почистване и рекултивация на замърсени терени в
общината с битови, биоразградими и строителни отпадъци. Почистването се
извършва от лица, назначени по програми за временна заетост и техника на
общината. Изразходваните средства за рекултивация на замърсените терени са от
общинския бюджет.
Общинска администрация ежегодно организира кампании за почистване на
населените места.
Кметство Громшин спечели проект в Националната кампания на МОСВ „За
чиста околна среда” на тема ”Обичам природата и аз участвам”. По проекта е
облагородена зоната около читалището. Доставени са нови уреди за развлечения и
игри за децата, засадена е декоративна растителност, монтирани са паркови пейки
и кошчета за отпадъци.
КУЛТУРА
На територията на община Бойчиновци функционират 11 народни
читалища, вписани в Регистъра на народните читалища към Министерство на
културата.
Основните направления и приоритети в читалищната дейност са
регламентирани и произтичат от ЗНЧ, от общинската културна политика,
осъществявана на основата на съществуващата нормативна уредба и чрез
изпълнението на годишния културен календар.
Дейността на читалищата е обезпечена с държавна субсидия. Средствата за
читалищата се регулират и разпределят между читалищата от комисия,
определена със заповед на кмета на общината, като средствата се предоставят на
читалищата за самостоятелно управление, съгласно чл.23, ал.1 от ЗНЧ.
Една от най-важните и основни задачи пред 11-те читалища е уреждането и
поддържането на библиотеки за удовлетворяване разностранните читателски
потребности.
Община Бойчиновци е желан и търсен партньор и подпомага добрите
инициативи и практики на читалищата. Участието на самодейни колективи в
регионални и национални фолклорни фестивали и събори / гр. Белоградчик, гр.
Вършец, с. Салаш, Стара Загора, Габрово, Враца, Чупрене, с. Търнава, с.
Хайредин, с. Спанчевци /са възнаградени с получени много отличия за
индивидуални и групови изпълнения.
За
популяризиране
на
местните
традиции и обичаи, за приемственост и привличане на младите хора, самодейните
колективи отбелязаха празниците Йордановден, Бабин ден, Трифон Зарезан, 1-ви
март, Лазаровден, Великден, Гергьовден, Ден на християнското семейство,
Коледа.
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Специално място в културните афиши, посветени на конкретни празници
заемат инициативите на народните читалища – 3-ти март - Национален празник
на Република България, 8 април – Международен ден на ромите, 24-ти май – Ден
на българската просвета и култура и славянската писменост, 1 ноември – Ден на
народните будители.
През 2018 г. продължи традицията за провеждане на Майски празници на
културата в гр. Бойчиновци „Пролет край Огоста”, в които участие взеха не само
самодейните състави на читалищата в община Бойчиновци, но и гости от
съседните общини. Проведе се за поредна година в с. Лехчево празника „Голяма
богородица”.
В културната програма за отбелязване Празника на общината – 7 октомври
участие взеха самодейните колективи при читалищата от общината.
В 7 читалища по Програма “Глобални библиотеки-България” на Фондация
“Бил и Мелинда Гейтс” продължава работата по предоставяне на улеснен
обществения достъп до информация и услуги чрез Интернет за потребители.
Едно от важните условия за развитие на качествена художествено-творческа
дейност и постигане на резултати, е наличието на подходяща материална база,
ползвана за читалищни нужди. Всички читалища в Община Бойчиновци
извършват дейността си в предоставената им база, общинска собственост.
ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ
За опазване на обществения ред и сигурността на гражданите, община
Бойчиновци активно си сътрудничи с участък „Полиция” - Бойчиновци към РУ Монтана. Района се обслужва от 13 души.
Традицията за финансово подпомагане на полицейския участък продължи и
през 2018 година. От страна на общинското ръководство и кметовете на кметства
се запази добрия дух на ползотворно сътрудничество.
За по-добра ефективност при опазване личната и обществена сигурност на
гражданите, периодично се провеждат срещи между двете институции. .
По наша молба контрола върху питейните и увеселителните заведения,
особено при празници и общоселски събори е засилен, с оглед превенция на
противообществените прояви.
През 2018 г. от страна на служителите на Участъка е подсигурена и охрана
на обществения ред по време на провеждане на всички спортни и културни
мероприятия на територията на община Бойчиновци.
През 2018 година се създаде и реализира „Детско полицейско управление” с
партньори РУ град Монтана, СУ „Васил Левски” град Бойчиновци и община
Бойчиновци. Страните по споразумението ще си сътрудничат при предоставяне на
логистична, организационна, административна и методическа помощ за
осъществяване на съвместни образователно-възпитателни дейности, при спазване
изискванията за ефективност и прозрачност в съответствие с най-добрите
практики в съответната област.
Въпреки мерките за подобряване на обстановката през изминалата година се
налага извода, че броя на регистрираните престъпления в района намалява с бавни
темпове. Увеличава се броя на престъпленията против собствеността – домови и
10

взломни кражби, кражби на препарати за растителна защита и незаконна сеч.
Наблюдава се занижаване на опитите за телефонни измами, но въпреки това се
провеждат срещи и беседи със самотно живеещи стари хора и кметовете на
кметства и кметските наместници на територията на община Бойчиновци.
ЕФЕКТИВНА АДМИНИСТРАЦИЯ
СПРАВКА ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ, И ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА
РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ
I. РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ
1. Доставка на техника за третиране на био разградими или зелени отпадъци в
това число механизация: Средствата са от отчисления съгласно чл. 64 от ЗУО
- Трактор
- Дробилка за клони
- Мулчер
- Листосъбирач
- Ремарке
Стойност – 210 480,00 лв. с ДДС
2. „Асфалтиране на част от общински път № 000505, с. Ерден, община
Бойчиновци“ ПМС № 165/07.08.2018г - Стойност 53 758,51 лв. с ДДС
3. „Ремонт на улици и общински път на територията на община Бойчиновци“ ––
„Громшин - Градешница” – ПМС - Стойност 655 958,52 лв. с ДДС
II. В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗИРАНЕ
4. „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Кобиляк”
Стойност на проекта – 2 237 748,38 лв. с ДДС
5. В процес на съгласуване „Реконструкция на водопроводна мрежа с.Ерден, общ
Бойчиновци – I- ви етап” – Стойност на проекта 1 269 129,42лв. с ДДС
6. „Подмяна на водопроводни клонове в гр. Бойчиновци” – 16 улици
Стойност – 2 174 891,51 лв. с ДДС
7. Ремонт на улици и общински път на територията на община Бойчиновци –
2018г . Стойност – 216 379,22лв. с ДДС
8. „Топъл обяд в общ. Бойчиновци” – Стойност – 170 823,44 лв. с ДДС
9. „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради с цел
подобряване на тяхната енергийна ефективност” - сградата на кметството в
с.Охрид, с. Владимирово и с. Пали лула” - Община Бойчиновци. – Мярка 7.2
ДФ”Земеделие” Стойност – 261 098,97 лв.
10.Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване - площад в
с. Кобиляк и Благоустройство на площадните пространства на три от
населените места в община Бойчиновци - II-ри етап, с. Мърчево, с. Мадан и с.
Громшин – Мярка 7.2 ДФ”Земеделие” Стойност –723 227,38 лв.
11.Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа в с. Владимирово,
с. Лехчево и с. Мадан, община Бойчиновци – Мярка 7.2 ДФ”Земеделие” –
Стойност - 1 128 237,35 лв.
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12.„Интегриран подход за осигуряване на трайна интеграция на
маргинализираните общности в община Бойчиновци” – ОПРЧР и НОИР Стойност - 831 543,00 лв.
13.„Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община
Бойчиновци”- ПМС - Стойност – 1 300 000 лв.
14.Община Бойчиновци съвместно със сдружение ” Платформа Агора – Активни
граждански общности за развитие и алтернатива”, подписаха договор в
рамките на проект „ Активни общности: Изграждане на капацитет за промяна”.
- НЧ ”Възраждане - 1932” гр. Бойчиновци – Стойност – 2500 лв.
- НЧ” Гоцо Николов – 1960” – с. Мадан - Стойност – 2500 лв.
- НЧ” Развитие – 1911” – с. Лехчево - Стойност – 2500 лв.
ИЗПЪЛНЕНИ МАЛКИ ОБЕКТИ ПО КАПИТАЛОВАТА
ПРОГРАМА ЗА - 2018 Г.
- Брой обекти – 10 бр. – Стойност – 47 541,28 лв.
III.
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