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УВОД
Госпожи и господа общински съветници,
уважаеми съграждани,
уважаеми колеги,
Законът за местното самоуправление и местната администрация ме
задължава всяка година да отчитам пред Общинския съвет степента на
изпълнението на управленската програма. В годините този отчет прерасна в
масови и активни дискусии за развитието на общината, които се състоят във
всяко едно от 22-те населени места. В тези срещи участват стотици, понякога и
над 1000 граждани. В срещите ни има и човешка благодарност за свършеното, и
неудовлетворение от непостигане на очакваното. Често отговаряме на тежки
въпроси, търпим критики, понякога и несправедливи. Но най-важното е, че тези
срещи раждат много полезни идеи за бъдещото управление на общината и
рамкират общият ни път напред. Важно е, че в тях заставаме лице срещу лице и
имаме самочувствието и искреността да се гледаме в очите и заедно да търсим
по-доброто развитие на троянска община.
Представям пред вас отчета за изпълнение на управленската програма на
Кмета на Община Троян за 2017 г., осъзнавайки личната си отговорност пред
жителите на общината.
Предстои ни месец на ежедневни срещи във всяко едно населено място.
Вярвам, че тези срещи ще ни дадат верни ориентири за бъдещето на
Троянска община.
Отчитам пред вас една динамична и резултатна 2017 г.:
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2017 г. - година на партньорството – Общината и гражданите, заедно!
И през 2017 г., дейността ни беше насочена към изпълнение на
приоритетните области на Програмата за управление на Община Троян през
мандат 2015-2019 г. за постигане на основните цели, а именно:
 Осигуряване на повече работни места и по-добри доходи за хората
от общината;
 Ограничаване на негативните демографски тенденции и създаване
на условия за подобряване на демографската характеристика на общината;
 Подобряване на жизнената среда и качеството на живот.
Изминалата 2017 г. се очерта, като година на партньорството между
Общинската администрация и гражданите, в която бе постигнато:
 Изпълнение на най-амбициозния бюджет в историята на Троянска
община и най-голямата капиталова програма;
 Нарастване на средствата, вложени в капиталови разходи на
територията на селата от общината със 108%;
 Обновяване на 203 бр. троянски домове в 10 бр. сгради по
програмите за енергийна ефективност;
 Активно се осъществяваха мерките за енергийна ефективност в
сгради на публичната администрация (държавна и общинска) и културната
инфраструктура, при работещи администрации, без компромиси в
качеството на обслужването;
 Получиха финансиране проектите, с които се кандидатства през
предходната и настоящата години (реконструкция на улици, оборудване и
обзавеждане на културна инфраструктура, ефективно управление на
отпадъците, изграждане на дневен център за деца).
Отбелязахме 10 години от присъединяването на РБългария към ЕС. С
помощта на средствата от ЕС, Община Троян постигна значителни резултати администрирани бяха общо 39 броя проекти на обща стойност 59 070 501,07
лева. В резултат от изпълнението на проектите, в Община Троян постъпиха
45 006 965 лева - средства надвишаващи повече от два пъти годишния бюджет
на общината.
Средствата бяха инвестирани в различни сфери на обществения
живот:
 Проектиране и изграждане на екологичната инфраструктура;
 Подобряване на жизнената среда и превенция на риска;
 Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура;
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 Обновяване и модернизация на здравната инфраструктура;
 Обновяване на туристическите продукти и туристическата
инфраструктура;
 Подобряване на културния продукт и културната инфраструктура;
 Повишаване на ефективността на управлението и прилагането на
политики;
 Разширяване обхвата на социалните услуги;
 Възстановяване на горски потенциал и въвеждане на превантивни
дейности.
РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
Една от основните цели на местната власт е осигуряването на
благоприятна икономическа среда и привличане на инвеститори. В тази връзка
в Програмата за управление на Община Троян през мандат 2015-2019 г. са
залегнали два важни приоритета – насърчаване на инвестициите в община
Троян и превръщането на Община Троян в реален икономически субект.
1. Насърчаване на инвестициите в община Троян
Една от най-важните предпоставки за насърчаване на инвестициите в
общината е осигуряването на благоприятна бизнес среда.
През 2017 г. продължи работата си Консултативният съвет за
икономическо развитие на Община Троян. На проведените заседания са
разглеждани важни въпроси, свързани с икономиката на общината като:
предложение на Университета по библиотекознание и информационни
технологии за изграждане на факултет на университета в гр. Троян;
инвестиционно предложение на „МАТ КАРИЕРИ“ – ООД за „Добив на
строителни материали – пясъчници и мергели за производствена трошени
фракции за неотговорно строителство и камък ломен, цепен за сгради и
съоръжения от находище „Старата колиба“, разположено в землищата на село
Голяма Желязна, община Троян и село Лесидрен, община Угърчин, област
Ловеч“; придобиване безвъзмездно в собственост на Община Троян от
Министерство на образованието и науката на имоти публична държавна
собственост; бъдещо развитие на започналото строителство на обект „Жилищна
сграда с височина до 15 м. и обекти за обществено обслужване на партера“ – II
етап (блок 19, вх. „Г“ - срещу СУ „Св. Климент Охридски“); актуални въпроси
свързани с бюджет 2018 г.; подготовка на проект за предварително третиране
на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събирани
биоразградими и/или зелени отпадъци.
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През изминалата година продължиха усилията на Общинската
администрация за формиране на политики за развитието на важни за
територията на общината обекти като: минерален басейн, минерална баня и
курортна поликлиника в курорт „Шипковски минерални бани“, комплекс
„Состра“, така наречения „Малък пазар“ и други.
Обектите изискват значителни инвестиции, предвид на което за
реализирането им е от съществено значение създаването на публично-частни
партньорства.
През 2017 г. Община Троян започна подготовката на процедура за
предоставяне на обект минерален басейн, минерална баня и курортна
поликлиника в курорт „Шипковски минерални бани“ на концесия. Подготвят се
съответните концесионни анализи и се очаква концесията да бъде открита в
началото на 2018 г.
Проведен бе конкурс за изработване на идеен проект за новата визия на
така наречения „Малък пазар“. Изготвеният идеен проект беше подложен на
публично обсъждане от заинтересованите инвеститори и обществеността.
Последва възлагане на работно проектиране на класирания на първо място
проект. В ход е процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане на
строително-монтажните работи за изграждане на предвидената по проекта
прилежаща инфраструктура. Очаква се през 2018 г. обект „Малък пазар“ да
придобие нов, съвременен вид на модерен търговски комплекс.
Друг важен аспект на приоритета е осигуряването на заетост с особено
внимание към хората в неравностойно положение. Една от предвидените
дейности в тази насока е създаването на социално предприятие. През месец
октомври 2017 г., Община Троян подготви и подаде проектно предложение
„Насърчаване на социалното предприемачество в общинско предприятие
„Комунални услуги“ – Троян“ по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020 г. Стойността на инвестицията е в размер на
109 140 лв. Проектното предложение е в процес на оценка.
Готов е и друг проект за изграждане на социално предприятие в НИХЗПИ,
за който се търси източник на финансиране.
Проблеми и насоки за развитие през 2018 г.:
- Повишаване ефективността за управление на отпадъците чрез
изграждане на инсталация за предварително третиране и компостираща
инсталация; разширяване на капацитета на първа и втора клетка и
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търсене на финансов ресурс за изграждане на трета клетка на депото за
ТБО.
- Поддържане на благоприятна данъчна среда.
- Приемане на общия устройствен план като основа за по-нататъшно
устройствено развитие на територията.
2. Превръщане на Общината в реален икономически субект
През 2017 г. отбелязахме 10 години от дейността на МИГ и съвместното й
сътрудничество с Община Троян. През всички тези години, Община Троян
активно подкрепяше инициативите на МИГ. За дейността й беше предоставена
материална база и бяха осигурявани оборотни средства.
През настоящия програмен период към МИГ се присъедини и община
Угърчин. Разработена е многофондова стратегия за местно развитие.
Община Троян отново подкрепи усилията за развитие в тази посока. Вече е
факт Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Троян,
Априлци, Угърчин за периода 2016-2020 г. с бюджет от 6 376 005 лв.
Реализирането на предвидените в стратегията мерки е още една
предпоставка за развитието на бизнес средата на територията на общината.
Община Троян вече започна подготовката на проекти, с които активно да
се включи в изпълнението на одобрената нова стратегия за водено от
общностите местно развитие. Готови са проектите за реконструкция на
парковите пространства в парк „Капинчо“, квартал 46, паркът пред киното,
градинката пред Националната гимназия по приложни изкуства, спортна
площадка в кв. „Христо Смирненски“. Работи се по подготовката на проекти за
спортна зала към НУ „Св. св. Кирил и Методий“, нов парк в кв. „Лъгът“,
конструктивно укрепване на сградите на Читалището в Орешак и сградата на
кметството в голяма Желязна.
Мерките за осигуряване на заетост на трайно безработни лица на пазара на
труда е една от предвидените дейности за превръщането на общината в реален
икономически субект.
Община Троян провежда последователна политика за осигуряване на
заетост на максимален брой трайно безработни лица.
В тази връзка, през годината Община Троян успя да привлече средства от
различни проекти и програми. Включени в програми на Община Троян са 27
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безработни лица, а разчетени средства за ФРЗ на назначените лица е размер на
97 428 лева, както следва:
ОП РЧР - проект „Обучение и заетост за младите хора“ – 9 лица, от които
8 специалисти с висше образование и 1 общ работник за срок от 6 месеца (майдекември 2017 г.) Стойност на проекта - 31 568,46 лева.
НП „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“ – 4 лица за срок от
2 години. Стойност на проекта - 30 297,78 лева.
НП „Старт на кариерата 2017“ – 3 лица за срок от 9 месеца. Стойност на
проекта - 15 209,22 лева.
Регионална програма за заетост – 10 лица. Стойност на проекта - 9170,10
лева
НП „Помощ при пенсиониране“ – 4 лица на обща стойност 41 814,50 лева.
Разработен проект по ОП РЧР „Насърчаване на социалното
предприемачество в Общинско предприятие „Комунални услуги“ гр. Троян“ за
заетост на 11 лица в риск, включително с увреждания. Проектът е в процес на
оценка от УО на програмата.
По данни на Дирекция „Бюро по труда“ Троян, през 2017 г. (до м.
октомври) в програми на ОП РЧР са включени 68 работодатели от реалния
сектор. Те са заявили 214 работни места, а включените в заетост са 136
безработни лица (за останалите не са намерени подходящи безработни). По
мерки за субсидирана заетост през 2017 г. в реалния сектор са работили 29
безработни, 9 от тях са включени в обучение и заетост.
Постигнато е поддържане равнището на безработицата в общината под 6
%. Към 30.10.2017 г. 5,7 % или 822 лица (с един пункт под равнището на
безработица в страната 6,7 %). Запазено равнище спрямо октомври 2016 г.
Обучени безработни за търсени от работодателите професии – 30 лица за
дървопреработване, от тях реализирани на първичния пазар на труда 21 лица.
Лек ръст на младежка безработица към 30.10.2017 г. – 16 % (148 лица)
спрямо 2016 г. -13% (114 лица).
Запазено ниво на безработицата в общината към 30.10.2017г. - 5,7 % (822
лица), спрямо 2016 г. - 5,7 % (800 лица).
В последните няколко години чувствително нарасна ролята на Община
Троян в увеличаването на обработваемата земя и развитието на селското
стопанство на територията. Секторът „Земеделие и гори“ създаден преди три
години доказа ефективността си.
В процеса на предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския
поземлен фонд за осигуряване на животновъди с регистрирани
животновъдни обекти са извършени следните дейности:
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- изготвен списък съдържащ 13794 броя поземлени имота от общинския
поземлен фонд с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за
индивидуално ползване;
- в срок до 10 март 2017 г., в Община Троян бяха подадени 40 заявления от
животновъди с регистрирани животновъдни обекти в Интегрираната
информационна система на БАБХ, отглеждащи 2165 броя животински единици;
- проведени 17 заседания на комисии, по землища, за разпределение на
пасища, мери и ливади за индивидуално ползване. За землището на с. Борима,
с.Добродан и с.Ломец поради недостатъчна площ бяха разпределени земи от
общинския поземлен фонд в съседни землища.
- сключени нови 37 броя договори за ползване под наем на земи от
общинския поземлен фонд с НТП пасища, мери и ливади, считано от
стопанската 2017/2018 год., за 493 поземлени имота с обща площ 6506 дка на
стойност 25810,32 лева.
Съгласно решения на Общинския съвет – Троян са отдадени земи от
общинския поземлен фонд под аренда както следва:
Сключени са нови 28 броя договора за аренда за 122 бр. поземлени имоти с
обща площ 370 дка на стойност 10382,56 лева.
Сключвани са договори за т.н. „бели петна“. Подготвени за сключване са
69 едногодишни договора за стопанската 2017/2018годл През финансовата 2017
г. Община Троян реализира приходи от сключени едногодишни договори за
предходната стопанска 2016/2017 год.
Към настоящия момент Община Троян има сключени 298 договора, а
отдадените под аренда, наем и по договори за ползване поземлени имоти от
ОПФ, към 15.12.2017 г., възлизат на 3521 броя, с обща площ 29475 дка.
От началото на годината до 15.12.2016 г. постъпленията от арендни
договори, договори за наем, ползване, полски пътища попадащи в масивите и
така наречените „Бели петна“ са в размер на 178 467 лева, разпределени както
следва: от договори за наем и аренда – 150 183 лв, от договори за ползване на
пасища – 6198 лв., от „бели петна“ – 12 197 лв., от включени в споразуменията
полски пътища, съгласно Заповеди на Директора на ОДЗ Ловеч - 9888 лева.
През 2017 г. беше изработен нов Горскостопански план за горските
територии, собственост на Община Троян в района на дейност на ТП
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Борима“, съгласно утвърдено задание и на база извършена инвентаризация.
Същият е основния документ за извършване на дейностите в общинските
горски територии за следващите десет години. Извършени са всички процедури
по приемането му. В момента се съгласува в РИОСВ – Плевен, след което ще
бъде утвърден от директора на РДГ – Ловеч.
Установените площи на поземлените имоти общинска собственост,
представляващи гори по смисъла на Закона за горите, при проведената
инвентаризация възлизат на 5117,5 хектара. Трикратното увеличаване на
горските територии собственост на Община Троян (от 1,880 ха до 5117,5
ха), извежда на преден план два основни въпроса - относно кадровото
обезпечаване на звено „Гори“ съобразно новите обеми годишно ползване и
възможностите за осигуряване на контрол върху тази нова площ.
На база одобрени план-извлечения от Директора на РДГ Ловеч през 2017
год. са добити 1868,16 пл.куб.м от общинските горски територии, след
проведени търгове с явно наддаване на три тръжни сесии с десет процедури.
За добив на дърва по ценоразпис (за местно население), съгласно Решение
№538/28.09.2017 г. на Общински съвет – Троян, в землището на с. Дълбок дол
бяха предвидени 172 пл.куб.м.
За периода от 01.01.2017 г. до 15.12.2017 г. са издадени и 178 бр.
разрешителни за отсичане в земи извън горски територии, като събраните такси
при добиване на дървесина извън горския фонд са в размер на 11646.07 лв.
Постъпленията за 2017 година (до 15.12.2017г.) от добив на дървесина на
корен възлизат на 216 005 лева с ДДС.
При планирани 363000,00 лева за финансовата 2017год. генерираните
приходи от сектор „Земеделие и гори“ (до 15.12.2017г.) възлизат на 406 118
лева, като в тази сума не са включени постъпленията от продадени тръжни
документи, такси и задържани депозити.
Чрез дейността на ОП „Комунални услуги“ се осъществяват основни
комунални услуги за населението – сметосъбиране, сметопочистване,
управлението на Депото за твърди битови отпадъци, озеленяване, зимно
поддържане на уличната мрежа в града, улично осветление, текущи ремонти.
В дейност „Чистота” планираните мероприятия по план-сметката
изпълнени. Закупени са метални контейнери тип „Бобър” 1100л. и
подменени съдовете в централната част на града. Направена е доставка
контейнери 4куб.м., като по този начин са подменени изгнилите съдове
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селата. Закупени са съдове за пепел и с тази допълнителна бройка са обхванати
районите, където няма поставени такива. Планираната техника като моторни
превозни средства е доставена – контейнеровоз и самосвал.
През пролетта е извършено измиване на целия град, който е поддържан
чист през лятото и есента с две метачни машини.
На депото за ТБО е извършен основен ремонт на автомобилната везна и е
поставена нова система за вход и изход с карти в комбинация със
специализиран програмен продукт за депа. Стартирана е промяна в
комплексното разрешително, която ще се финализира през 2018г.
В дейност „Озеленяване” са поддържани всички цветни и зелени площи.
Извършвани са текуща резитба, косене и поливане на тревните площи. През
есента са подменени стари и изсъхнали дървета, както и храстовидна
растителност.
В звено „Поддръжка и ремонт” са изпълнени всички задачи от утвърдения
списък за годината. Освен това са реализирани много аварийни ремонти и
дейности по възлагателни писма. Закупени са моторен свредел, виброплоча и
багер оборудван с гребло и палетни вилици.
Основните ремонтни дейности са следните:
1. Ремонт на пешеходни въжени мостове – 5 бр.;
2. Изкърпване със студена асфалтова смес 24 т. – 240 кв.м.;
3. Направа на подпорни стени – с. Балканец, с. Терзийско /водосток/, с.
Горно Трапе, с. Белиш /водосток/;
4. Направа на мантинели – с.Добродан, Горно Трапе, Балабанско, Троян;
5. Поддръжка на детски площадки, закупуване на нови детски съоръжения;
6. Направа на парапети – с. Терзийско, Бели Осъм, Горно Трапе, Ломец;
7. Ремонт помещения Център за хора с дименция – с. Добродан;
8. Направа на тоалетна с. Балабанско;
9. Поддържане на знаковото стопанство;
10.Текущи ремонти по шахти и отводнителни решетки;
11.Почистване на язовирната стена в с. Добродан;
12.Почистване на дере с. Черни Осъм;
13.Засипване на пътища и площадки с фрезован асфалт;
14.Изградени бетонни площадки, бордюри и тротоари с.Чифлик курорт,
доставени са маса с пейки и пейка с лампа и чадър;
15.Доставка на материали по Обществен форум с Черни Осъм и жк Младост,
доставка на беседка;
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В звено „Улично осветление” е извършена подмяна на всички дефектирали
осветителни тела в Троян и селата. Монтирани са около 60 броя нови
осветителни тела на места без осветление.
През 2017 годината реално осъществяваха дейност 4 от едноличните
търговски дружества с общинско участие. Това са: „В и К – Стенето”– ЕООД,
„Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак” –
ЕООД, „Общински пазари” – ЕООД и „Многопрофилна болница за активно
лечение – Троян” – ЕООД. Същите осигуряват 297 работни места. Изключение
прави „Б К С“ – ЕООД, което не осъществява дейност от 2016 г.
С оглед финансовите резултати от 2016 г., през 2017 г. внесеният дивидент
от едноличните търговски дружества с общинско участие е в размер на 41804
лв. (с приспаднат данък по ЗДДФЛ), а общо с „Tърговия – Троян“ – АД възлиза
на 110404 лв.
През 2016 г. с Решение №176-IV/19.05.2016 г. на Общински съвет – Троян
беше открита процедура на приватизация на Обособена част от имуществото
„БКС” – ЕООД, гр. Троян, представляваща бетонов и варов възел, включваща
поземлен имот с идентификатор 03558.112.76 с площ 13964 кв.м. по
кадастралната карта на с. Белиш, местността „Червянска лъка”, заедно със
застроените в имота сгради и обслужващите машини, съоръжения и др.
С Решение №259/29.09.2016 г. на Общински съвет – Троян беше определен
метода на приватизация – публично оповестен конкурс и минималната
конкурсна цена на обособената част, а именно 351 900 лв. (без ДДС).
За насрочените за 29.11.2016
участие не бяха подадени.

г. и 08.08.2017 г. конкурси, оферти за

С Решение №531/28.09.2017 г. Общинският съвет – Троян намали с 20%
началната конкурсна цена на обекта или на 281 520 лв. без ДДС.
За насрочения за 21.11.2017
подадени.

г. конкурс, оферти за участие не бяха

Със следващо Решение №581/30.11.2017 г. Общинския съвет – Троян,
намали с още 30% намалената вече начална конкурсна цена, и към момента
определената началната цена на обекта е 197 064 лв., без ДДС. Предстои
обявяването на нов публично оповестен конкурс.
Проблеми и насоки за развитие през 2018 г.:
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- продължаване на процеса на преструктуриране на общинските
фирми и предприятие в посока разширяване на дейностите по
строителство, озеленяване и чистота;
- повишаване ефективността на управление на общинската
собственост.
3. Подкрепа за насърчаване на туризма
Развитието на туристическата инфраструктура и утвърждаването и
популяризирането на общината като туристическа дестинация е един от
основните приоритети.
През 2017 г. община Троян е посетена от 63 200 туристи, които са
реализирали 145 000 нощувки (по данни от подадени месечни декларации от
хотелиерите към 19.12.2017 г.). Реализираните нощувки и през тази година
бележат ръст от 14.41 % спрямо 2016 г. След подаване на годишните
декларации със срок до 31.01.2017 г., общият брой декларирани нощувки се
очаква да достигне 150 000, а броят на туристите – 70 000.
Към 20.12.2017 г. постъпленията от дейности в областта на туризма са,
както следва: от туристически данък 74656 лв., от такси за категоризации
14270 лв.
Важен стратегическите обекти за изпълнение на приоритета е развитието
на туристически маршрут „Виа Траяна Балканика“, част от който е
Археологически комплекс „Состра“.
През изминалата година Общинската администрация разработи техническо
задание за проектиране с наименование „Археологически комплекс Состра –
реставрация, експониране и социализация на Римски кастел и Римска
крайпътна станция – I етап“, което е съгласувано от Министерство на
културата. Започна работа по проектирането.
За популяризиране на туристическия потенциал на Община Троян, бяха
използвани:
- участието в национални борси: Международна Туристическа борса „Ваканция и спа експо 2017 г.” в гр. София; Международно Туристическо
изложение „Културен Туризъм - гр. Велико Търново 2017 г.“;
- наложилите се във времето събития: „Рок академия и бирен фестивал –
2017 г.“, „Джулай морнинг 2016“, Фестивала „Здравей здраве Троян 2017
г.“, „Празника на билките, планината и туризма – 2017 г.“,
Страница 11 от 45

„Международен фестивал на занаятите и изкуствата – Орешак 2017“,
Български фестивал на сливата;
- доразвити миналогодишни инициативи: три нови стенописа на различни
локации: „Рибарят“ на калкан на жилищен блок в ж.к. „Лъгът“;
„Шевицата“ – 10-метровата шевица се намира върху бетонено
продължение на парапета на моста срещу Информационно-културен
център Троян; „Полет над града“ на югоизточната стена на читалището в
кв. „Велчевско“; награди за поредна година „Най-коректен туристически
обект“;
- изцяло иновативни решения: Керамично пано, част от „Чаршията“ под
Музея на занаятите, с дарени от троянските грънчари глинени съдове;
големи керамични съдове (бърдуци) на три възлови, дело на троянския
майстор-керамик Николай Йовков, което затвърждава имиджът на Троян
като Столица на керамиката;
- Информационно-културен център, Троян, който се утвърди като
разпознаваемо и търсено място за получаване на информация за
туристическия потенциал на Троян от гражданите и гостите на града, като
и като място за провеждане на мероприятия.
Очаква се през 2018 г. да бъде открита процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ „Развитие на туристическите атракции“ по
Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на ОПРР 2014-2020 г.
Финансовата подкрепа по процедурата ще се осигурява единствено чрез
комбинирано финансиране на БФП и финансови инструменти, създадени по
линия на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Община Троян се готви да използва възможността за кандидатстване по
процедурата, което ще я изправи пред предизвикателството за прилагане на
посочения нов финансов механизъм, посредством осъществяване на публичночастно партньорство.
Развитието на туризма е пряко свързано с търговската дейност и
транспортната инфраструктура, обслужващи общината.
От действащите през 2017 г. общо 110 разрешения за ползване на открити
площи за търговска дейност, 102 са издадени през годината. Събраната такса от
тази дейност през годината е 35626 лв. Основно разрешенията се издават за
поставяне на маси за консумация и излагане и продажба на хранителни стоки.
Постъпленията от рекламна дейност през 2017 г. възлизат общо на 5550 лв.
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Постъпленията от издаване на разрешения за удължаване на работното
време на заведения за хранене и развлечения са 440 лв.
На 10.11.2017 г. беше открита процедура по реда на Закона за
обществените поръчки за извършване на обществен превоз на пътници по
автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни
схеми за следващите 5 години.
Със Заповед №РД-01-562/04.07.2017 г., Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“ определи втора категория на автогара Троян.
Категоризацията е безсрочна и дава основание за едно нормално бъдещо
функциониране на автогарата, на превозвачите и потребителите които я
използват.
Поради навлизането за първа година на данък таксиметров превоз и
промени в Закон за автомобилните превози, през 2017 г. броя на издадените
разрешителни за таксиметров превоз на пътници е 74 броя и бележи
своеобразен максимум. Увеличението не се дължи на значително повишаване
броя на колите, а на преминаването на таксиметрови водачи от една фирма в
друга (за което се изисква отделно разрешително).
Проблеми и насоки за развитие през 2018 г.:
- продължаване на усилията за получаване на национален статут на
курортите „Белкемето“, Шипково и Чифлик;
- изработване на стратегия за стопанисване и управление на
минерална баня и минералния басейн в курорт „Шипковски минерални
бани”;
- засилване на контрола върху хотели и къщи за гости в посока
намаляване на сивия сектор в туризма;
- развитие на туристически маршрут „Виа Траяна Балканика“,
включващ римски път „Виа Траяна“, римска крепост.
4. Привличане и задържане на младите хора
Привличането и задържането на младите хора в общината е приоритет,
който винаги е стоял на вниманието на общинската администрация.
Ограничаването на младежката безработица е една от мерките за
изпълнение на приоритета.
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И през настоящата година Община Троян направи значителни инвестиции
в образователната инфраструктура, с цел гарантиране на модерно и
конкурентноспособно образование и осигуряване на благоприятна,
здравословна и стимулираща развитието среда.
Образователната политика на Община Троян следва реалности като:
- Осигуряване на достъп до образование и обхващане на деца и ученици от
уязвими социални групи;
- Дофинансиране на дейности със средства от общинския бюджет;
- Подпомагане храненето на децата и учениците.
Промени се предприеха съобразно Закона за предучилищно и училищно
образование, което е едно от предизвикателствата за Община Троян.
През 2017 година община Троян преобразува двете основни училища в
селата Врабево и Дебнево в Обединено училище „Иван Вазов“. За съжаление
идеята премина през много трудности и не бе осъществена според
първоначалните замисли.
През 2017 г. заработи механизма за съвместна работа на институциите по
обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в
задължителна предучилищна и училищна възраст.
Важна предпоставка за ограничаване равнището на младежката
безработица е подкрепата на фирми, разкриващи и запазващи работни места с
достойно заплащане на квалифицирания труд, фирми, предлагащи повече
работни места за младежи с висок образователен статус и квалификация,
влагащи средства в подготовката на младежи.
Общината два пъти годишно предостави еднократна финансова помощ на
деца с изявени дарби. За 2017 г. наградените са 105 на обща стойност 7000 лв.
Изплащат се 2 стипендии на даровити троянски деца и сме кандидатствали за
още 3 /три/, за изяви по Програма на мерките за закрила на деца с изявени
дарби от държавни и общински училища.
Традиционно се провежда формата „Училище сред природата”,
подпомагана със средства от общинския бюджет. За придобиване на знания в
различна от училищната среда, за периода са подкрепени 593-ма ученици със
сумата от 16 640 лв.
С Решения № 220/28.07.2016 г. и № 547/28.09.2017 г. на Общински съвет –
Троян, се промени и определи дейността на Центъра за подкрепа за личностно
развитие в посока развитие на интересите, способностите, компетентностите и
изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта; кариерно
ориентиране и консултиране и превантивна, диагностична, рехабилитационна,
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корекционна и ресоциализираща работа с деца и ученици; ресурсно
подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности. Към
момента в Центъра са обхванати 486 деца и ученици в различни форми,
създадени по техни желания.
Общината подпомогна издръжката на плувния басейн в СУ „Св. Климент
Охридски“ с 26 000 лв.
С решение № 521/26.07.2017 г. на Общински съвет Троян е учреден Фонд
за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“
за Община Троян и утвърден Правилник за организацията и реда на работа на
Фонда. Сключен тристранен договор с един студент по специалността
„Медицина“, със СБАЛБ Троян.
Продължи политиката на подкрепа на младите семейства, изразяваща се в
предоставяне на еднократна помощ при раждане на дете.
Младите хора са активни участници в общинска програма „Обществен
форум за реализация на партньорски проекти“, с което през изминалата година
за пореден път показаха, че са съпричастни към развитието на територията.
Проблеми и насоки за развитие през 2018 г.:
- реализиране на проект за изграждане на младежко градче с
преференциални условия за предоставяне на терени за жилища и база за
отдих на млади хора;
- изграждане на Многофункционална зала за спортни и културни
събития;
- търсене на възможности за финансово подпомагане на обучението на
дефицитни за общината специалисти срещу трайна ангажираност за
заемане на работни места.
5. Подобряване на средата
Изпълнението на инвестиционната програма на общината, включваща
поименните списъци за капиталови разходи и текущ ремонт, беше сред
основните задачи на общинската администрация за 2017 год. Спрямо 2016 год.
ръстът на инвестициите е 49 %.
Политиките, които Общината следваше бяха:
- финансиране с приоритет на капиталови разходи в селата на общината с
цел ограничаване на различията в качеството на живот в населените
места в общината;
- повишаване на енергийната ефективност на публичните и частни сгради;
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- инвестиране с предимство на традиционно проблемни зони – тротоари,
улици в лошо състояние.
Целевата субсидия за капиталови разходи, предоставена от републиканския
бюджет е в размер на 1 079 300 лв. Част от нея ще бъде усвоена през 2018 г. за
преходни обекти.
За основни ремонти на улични настилки са изразходени 81 598 лв., като с
тези средства основно са разплатени изготвени 8 инвестиционни проекта.
Реконструирани са две въздушни линии средно напрежение, във връзка с
изграждането на моста при „Лукойл“ на стойност 62 192 лева.
На 80 % е разплатен обектът за укрепване свлачището в мах. Зеленика /73
906 лв./. След издаване на удостоверение от служба по кадастъра, през 2018
год. предстои назначаване на приемателна комисия и окончателно разплащане
на обекта.
Със собствени средства общината финансира текущия ремонт на уличните
и тротоарни настилки на своята територия и преасфалтирането на общинската
пътна мрежа. От разчетените 1 797 800 лева за текущ ремонт са усвоени
1 795 430 лв., или 99,87 %.
В града е положена нова асфалтова настилка 2 277 м2, ремонтирани
/изкърпени/ са 9 457 м2 улици. В кметствата новата асфалтова настилка е 54 579
м2 /при 22 418 м2 за 2016 г./, изкърпени са 9 917 м2 и е положен минералбетон
3 702 м2. Ремонтирани са участъци от ул. „Шести септември“, ул. „Лъкарица“,
ул. „Хан Аспарух“, ул. „Незабравка“, ул. „Васил Левски“, обходен път към
Кози вир, ул. „Радецки“, ул. „Яворов“.
Ремонтираните тротоари в града с тротоарни плочи са 2 805 м2 , а с
асфалтова настилка 3 492 м2 . Ремонтирани са тротоарните настилки в кв.
Велчевско (северен вход), ул. Васил Левски (търговската част и при
стоматологията), ул. „Генерал Карцов“ (от моста след Хлебозавода до
кръстовището с ул. „Амбарица“), ул. „Лъкарица“, ул. „Ахимандрит Макарий“,
ул. „Бочо Донев“, кв. „Смирненски“. В с. Борима са обновени 524 м2 настилки
на площадното пространство.
Преасфалтирани са 9 участъка от общинската пътна мрежа на стойност
556 797 лв./изпълнение 100 %/, като новата настилка е 35 445 м2 . Ремонтирани
са части от пътища в селата Терзийско, Белиш, Балабанско, Гумощник,
Дебнево, Калейца, Патрешко и махалите Баба Стана и Габърска.
Извършен е ремонт на сгради общинска администрация в 4 населени места
на стойност 96 495 лева /в т.ч. сграда община/ и ремонт на 5 сгради общинска
собственост и 3 в съсобственост на стойност 16 966 лева.
Във връзка с актуализирания Генерален план за организация на
движението в гр. Троян реализирахме шест повдигнати пешеходни пътеки.
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През 2017 г. започна изпълнението на предвидените СМР по подписаните
договори за енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради,
обществени сгради на общинската и държавната администрация и сграда на
общинската културна инфраструктура.
По Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилните жилищни сгради Общината администрираше подписаните 5
бр. договори за финансиране на обща стойност 3 052 903,36 лв. за сградите
бл.219, бл.13 и бл.15 в ж.к. „Лъгът“, бл.3 в ж.к. „Младост“ и бл. „Строител
II“.Сградата на бл.219 в ж.к. „Лъгът“ беше изпълнена и въведена в
експлоатация. Пред приключване са СМР за сградите на бл.13 в ж.к. „Лъгът“ и
бл.3 в ж.к. „Младост“. Сградата на бл.15 в ж.к. „Лъгът“ е в процес на
изпълнение. За сградата на бл. „Строител II“ е подписан договор с изпълнител
на дейностите по инженеринг.
Дейностите по националната програма за петте сгради обхващат общо 263
бр. обекти.
Съгласно разпоредите на МРРБ, през изминалата година беше
преустановено приемането на нови заявления за интерес и финансова(ЗИФП)
помощ от сдружения на собствениците на сгради, докато не бъдат изпълнени
подписаните вече договори и не се прецизира финансовия ресурс по
програмата.
През 2017 г. започна изпълнението на 6 бр. проектни предложения на обща
стойност 8 115 666,71 лв. по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в
периферните райони” на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР),
насочени към постигане на енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради, необхванати от Националната програма за енергийна ефективност,
както и към обществени сгради на общинската и държавната администрация и
културната инфраструктура.
Много усилия бяха положени в санирането на:
- 21 бр. жилищни сгради (ул. „Св. св. Кирил и Методий“ №17, блок „Наука“;
ул. „Христо Цонковски“ № 2; ул. „Симеон Велики“ №97-99; ул. „Стара
планина“ №19; ул. „34-ти Троянски полк“ №13; ж. к. „Буковец“, бл.7; ул.
„Захари Стоянов“ №10; ж. к. „Буковец“, бл.5; ул. „Тодор Петков“ №4; ул.
„Пейо Крачолов Яворов“ №12, ул. „Хан Аспарух“ №3 и №5 и ул. „Радецки“
№3Г; ул. „Любен Каравелов“ №69; ул. „Васил Левски“ №384; ул.
„Незабравка“ №5; ул. „Охрид“ №5; ул. „Васил Левски“ №258; ул. „Стефан
Страница 17 от 45

-

-

-

-

Караджа“ №1; ул. „Христо Ботев“ №45/47; ж. к. „Младост“, бл.6; ж. к.
„Младост“, бл.4; ул. „Минко Радковски“ №9.) с общо 169 обекти, на обща
стойност 4 329 506,80 лв.;
обществена сграда на държавната администрация, находяща се в гр. Троян,
ул. „Г. С. Раковски“ №1“(сградата на Пожарната), на стойност 721 323,44
лв., 100 % безвъзмездна финансова помощ;
сграда на Читалище „Наука-1870 г.“, находяща се в гр. Троян, пл.
„Възраждане“, на стойност 1 169 406,04 лв., от които 1 153 638,04 лв.
безвъзмездна финансова помощ и 15 768,00 лв. – собствен принос на
бенефициента;
общински административни сгради, находящи се в гр. Троян, ул. „Г. С.
Раковски“ №55 и ул. „Любен Каравелов“ №42“, на обща стойност 858 274,80
лв., от които 790 419,34 лв. безвъзмездна финансова помощ и 67 855,46 лв. –
собствен принос на бенефициента;
обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща
се в гр. Троян, пл. „Възраждане“ №1“ (сградата на общинската
администрация, съда и прокуратурата), на обща стойност 1 037 155,63 лв., от
които 988 969,80 лв. безвъзмездна финансова помощ и 48 185,83 лв. –
собствен принос на бенефициента.

За повишаване на капацитета на екипите, определени за изпълнение на
посочените проекти, беше изпълнен проект №BG16RFOP001-8.003-0013
„Подкрепа за подобряване на административния капацитет в Община
Троян в областта на енергийната ефективност“ по ОПРР, на стойност
41614,51лв.
В рамките на проекта, членовете на екипите за изпълнение на проектите
преминаха едно обучение и взеха участие в две конференции.
Довършени са всички необходими дейности за започване на моста, който
АПИ планира да изгради между пътищата II–35 и III-375.
Определящо значение за подобряване на средата има подобряването на
пътната и уличната инфраструктурата.
Възможност за привличане средства в това направление предоставя
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР
2014-2020 г.).
През 2016 г. бяха подготвени и подадени 2 бр. проекти на обща стойност
5 160 991,03 лв., както следва:
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 „Реконструкция на участък от съществуващ общински път
LOV1140 през с. Орешак (ул. „Стара планина“), заедно със
съоръженията и принадлежностите към него“, на стойност 3 543 738,11
лв.
 „Реконструкция на ул. „Любен Каравелов“, ул. „Стефан
Караджа“ и улица от ОТ286 до ОТ286А, находящи се в град Троян, заедно
със съоръженията и принадлежностите към тях“, на стойност
1 617 252,92 лв.
Община Троян очаква да бъде поканена за подписване на ДБФП за
реконструкция на улиците в гр. Троян.
Проектът за ул. „Стара планина“ в с. Орешак не успя до достигне
необходимия брой точки за класиране, предвид поставените от ПРСР
ограничителни критерии, свързани със средногодишното равнище на
регистрираната безработица и броят на населението на територията, на която
ще се изпълнява инвестицията.
През 2017 г. са възложени и изпълнени следните ПУП-ове:
- ПУР ул. „Голяма Рибна“;
- ПУР улица махала Габърска;
- ПУР улица за Райковско;
- ПУП кв. 47;
- ПУР център с. Дебнево;
- ПРЗ на общински имот с. Борима.
Важен приоритет на дейността на Общината бе свързана с подобряване на
инфраструктурата, свързана с отпадъците.
За подобряване на екологичната инфраструктура през изминалата
година беше подготвен и подаден проект „Проектиране и изграждане на
допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на
битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или
биорзаградими отпадъци) за развитие на регионалната система за управление
на отпадъците на регион Троян, включващ общините Троян и Априлци“, за
реализацията на който предстои да получим финансиране от ОП „Околна
среда“ 2014-2020 г.
Актуализирани бяха проектите за първа и втора клетка на депото за
отпадъци, предвид необходимостта от увеличаване на техния обем, елемент от
който е изграждането на земна насипна дига. За целта е обявена обществена
поръчка за избор на изпълнител за изграждане на дигата. Изготвен е работен
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проект за изграждане на трета клетка на депото, за което Общината ще търси
външно финансиране.
За подобряване на средата до голяма степен допринасят и проектите,
които се реализират в партньорство със структурите на гражданското общество
и други обществено ангажирани лица по Общинска програма „Обществен
форум за реализация на партньорски проекти“.
С оглед предстоящото честване през 2018 г. на 150 годишнината от
обявяването на Троян за град, тази година програмата даде приоритет на
проектните предложения, които са насочени към благоустройствени дейности в
населените места, като се допусна кандидатите, чиито проектни предложения
са насочени към благоустройствени дейности, да могат да осигурят собствения
принос само във вид на нефинансово участие, остойностено по съответния ред.
Одобрени за финансиране бяха 12 бр. проектни предложения на обща
стойност 36 062,95 лв. (приложение №1), в областите:
 Културна инфраструктура;
 Създаване на по-благоприятна среда за децата и младежите с
увреждания;
 Подобряване на терени и сгради за обществено ползване в
населените места от общината;
 Подобряване на жизнената среда.
Проектите бяха успешно реализирани с изключение на проекта на
квартален съвет кв. „Балкан“, който е изпълнен частично. За реализацията на
проектите от общинския бюджет са изплатени 22 090,78 лв.
Проблеми и насоки за развитие през 2018 г.:
- успешно изпълнение на проектите за енергийна ефективност на
публични и на жилищни сгради;
- настояване пред АПИ за продължаване на реконструкция на входа и
изхода на града; на пътя през „Ливадето” и на пътя от разклона за
Добродан до Лесидрен;
- стартиране на поетапно изграждане на алтернативно трасе на
Републикански път II-35;
- през територията на град Троян и осигуряване на целогодишно
преминаване през прохода „Беклемето“. Изграждане на моста при
„Лукойл”;
- приемане на цялостна програма за изграждане на паркинги;
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- продължаване на действията за предоставяне на право на строеж на
гаражи в ЖК „Лъгът“, като алтернативно решение на съществуващите
нерегламентирано поставени гаражни клетки и гаражи.
6. Осигуряване
на
качествени
социални,
административни и други услуги на гражданите

здравни,

Тази част на отчета обхваща реализираните дейности през 2016 г. в
изпълнение на поставените цели в областта на здравната и социалната
политика в Община Троян за 2016 г.
Социалното включване на рискови групи традиционно стои на вниманието
на общинската администрация.
Изготвена е Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Троян
за периода 2016-2020 г., приета с решение № 365/16.02.2017 г. на Общински
съвет Троян.
Предоставени са пакети с храни от интервенционните запаси на ЕС на
лица по списъци на АСП.
Поради повишения интерес е увеличен капацитет на услугата Домашен
социален патронаж от 170 на 200 лица.
Проучен социален статус на 4 ползватели на услугата Център за временно
настаняване през 2017 г., настанени за зимните месеци.
Създадени са партньорства и сътрудничество с две немски общини
Оберурзел и Хамм. Извършен е обмен на посещения за създаване на конкретни
параметри на партньорство. Очаквано е финансиране в размер на 45 хил. евро
от Оберурзел за реализиране на проект за домашни грижи през 2018 – 2019 г.
Община Троян осигури финансова подкрепа чрез Фонда за лечение на 32
лица със здравословно проблеми от общината. Набрани са дарения през 2017 г.
в размер на 3 167 лв.
Отпуснати са социални помощи на 15 лица в размер на 8590 лева.
Въведени са стимули за привличане, обучение и задържане на медицински
персонал в лечебните заведения на територията на общината. Сключен е първи
стипендиантки договор със студент по специалността „Медицина“ за бъдеща
работа в СБАЛБ Троян.
Създадена е материална база за разкриване на нова социална услуга ЦНСТ
за 15 пълнолетни лица с деменция в с. Добродан.
Сключен е договор за финансиране на Проект „Изграждане на дневен
център за деца с увреждания и техните семейства в гр. Троян“.
До средата на месец декември 2017 г. са приети и обработени 8 заявления
за ползване на средства от Общински фонд за асистирана репродукция и
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лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на
семейни начала в община Троян. Проведени са 4 заседания на комисията към
Фонда. Отпуснати са средства в размер на 10 038 лв. През 2017 г. са родени две
деца от процедури съфинансирани от Фонда за асистирана репродукция.
След въведеното обединено готвене на храна за децата от детска ясла,
детска млечна кухня е осигурено високо качество на приготвената храна при
снижени режийни разходи с осигурено ежедневно хранене, чрез вече трите
раздавателни пункта за още 50 деца.
В периода от 01.01.2016 г. до 30.09.2017 г., по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., беше изпълнен проект
„Подкрепа за социално включване в Община Троян“. Стойността на
безвъзмездната финансова помощ е в размер на 498 156 лв., от които усвоените
средства за 2017 г. са в размер на 264 244 лв. По проекта са обслужени 113 бр.
лица от 81 бр. лични асистенти, домашни помощници и социални асистенти, в
т. ч. допълнителни междусекторни услуги са получили: 30 бр. лица –
медицинско наблюдение; 18 бр. лица – медицинска рехабилитация и 50 бр.
лица – психологическа подкрепа.
През 2016 г., в партньорство с Агенция за социално подпомагане, Община
Троян започна изпълнението на проект „Предоставяне на топъл обяд за лица
от уязвими групи в Община Троян“ по процедура „Осигуряване на топъл обяд
– 2016“ на Оперативна програма за храни и/или основно материално
подпомагане. Срокът на проекта беше удължен до 24.05.2019 г. Общата сума на
проекта е 110998,80 лв. В резултат от изпълнението на проекта се осигурява
топъл обяд на 60 бр. лица. Усвоените средства през 2017 г. са в размер на
39 850,80 лв.
По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., в
качеството си на партньор, продължаваме изпълнението на проект „Приеми ме
2015“. Проектът стартира през 2015 год. и е със срок на изпълнение до
31.03.2018 год.
През 2017 г. са усвоени 66 399 лв. за грижа и отглеждане в приемни
семейства на 7 бр. деца. Осиновени са 2 бр. деца и са новонастанени 3 бр. деца.
През 2017 г. беше одобрен един дългоочакван проект „Изграждане на
Дневен център за деца с увреждания и техните семейства в гр. Троян“.
Инвестицията е на стойност 424 987 лв. и ще бъде осъществена с финансовата
помощ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
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Една от най-важните за общинската администрация дейности е
обслужването на гражданите. Чувствително нараства търсенето на
административни услуги в общината. През годината в Общината са постъпили
над 50000 документи от граждани. Извършеното през 2017 година е:
Въвеждане на комплексно административно обслужване на населението.
Община Троян е първата община в Р България, която със собствени
усилия, извървя стъпките по прилагане принципите на комплексното
административно обслужване (КАО). Въведе се служебно събиране на
доказателства, предоставяне на административни услуги чрез различни канали
и автоматизиране на процесите по предоставянето им. Предлагат се качествени
услуги с по-висока ефективност и ефикасност, с което се повиши
удовлетвореността на гражданите и бизнеса. Постигна се както намаляване на
административната тежест, така и спестяване на време и средства на
гражданите. Гражданите и бизнеса получат необходимите им услуги без да е
нужно да предоставят информация или доказателствени средства, които вече са
налични в администрацията.
Община Троян започна предлагането на Комплексно административно
обслужване с други администрации. Всеки гражданин, желаещ да получи
услуга по гражданско състояние от друга администрация може да направи това,
чрез подаване на „Заявление за заявяване на услуга“ в центъра за
административно обслужване. Служителят, приемащ услугата от гражданина,
стартира процедурата по издаване на документа от друга общинска
администрация. В заявлението се посочва начина на получаване на услугата –
на място в Община Троян, чрез лицензиран пощенски оператор, на указано от
заявителя място, или по електронен път.
Беше извършен реинженеринг на всички административни и технически
услуги, предлагани от общинска администрация Троян.
През 2017 г. община Троян въведе нови 31 комплексни административни
услуги, като общият брой е 59 от общо 127 услуги, вписани в Интегрираната
информационна система на държавната администрация.
От началото на 2017 г. до момента по заявления от граждани са извършени
33 броя Комплексни административни услуги и обмен на 236 документи с
други институции.
От началото на 2017 г. до момента, като комплексни вътрешно
административни услуги, без да се изискват от заявителя документи са
издадени:
- удостоверения за промяна на постоянен и настоящ адрес – над 100 броя;
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- отпускане на еднократна финансова помощ за новородено и/или
осиновено дете – 110 броя;
- издаване на разрешение за ползване на плувни басейни – 5 броя;
- сключване на предварителен договор за прехвърляне на собственост – 4
броя;
- категоризация на заведения – 18 броя;
- категоризация на къщи за гости и хотели – 21 броя;
- промени в обстоятелствата при категоризиране за заведения – 5 броя;
- промени в обстоятелствата при категоризиране на места за настаняване –
1 брой;
- таксиметров превоз на пътници – 4 броя;
- скици на имоти – 6 броя;
- удостоверение за завършеност на строеж – 7 броя;
- проверка за установяване на съответствията на строежа – 13 броя;
- разрешение за строеж – 1 брой;
- издаване на виза – 3 броя;
- одобряване на ПУП – 2 броя.
Актуализиране на информацията в Интегрираната система на
държавната администрация с цел намаляване на административната
тежест за гражданите и бизнеса, чрез премахване на изискването за
предоставяне на някой удостоверителни документи на хартиен носител:
С Решение № 338 на Министерския съвет от 23.06.2017 г. беше приет План
за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез
премахване на изискването за представяне на някои официални
удостоверителни документи на хартиен носител при предоставяне на
административни услуги/ режими от административните органи.
Реализирани дейности за постигане на целите:
За целите на извършваната трансформация на удостоверителни услуги и
предоставянето им като вътрешни електронни административни услуги чрез
средата за междурегистров обмен RegiX, през 2017 г. публикувахме в
Интегрираната информационна система на държавната администрация
образците на удостоверенията/ справките, които общината предоставя на
гражданите и бизнеса, като резултат от изпълнението на услугата е постигнато
намаляване на изискваните документи от заявителите, въвеждане на служебно
събиране на информация, разширяване на каналите за достъп и предоставяне на
възможност за комбинация на каналите при заявяване и получаване на
услугата.
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В Интегрираната информационна система на държавната администрация
община Троян е публикувала всички заявления за услуги, които предлага,
изискуемите документи, сроковете за изпълнение и цената на предоставяната
услуга, както и стандартите за административно обслужване.
През 2017 г. община Троян подаде заявление до Държавна агенция
„Електронно управление“, за актуализация на използваните публични регистри
през средата за междурегистров обмен RegiX, във връзка с предлагане на
комплексни административни услуги за населението и бизнеса. Чрез средата е
създадена възможност за реализиране на вътрешни електронни
административни услуги. До момента общината имаше достъп до регистрите на
Агенция по вписванията /Имотен регистър, Регистър Булстат и Търговски
регистър/, Българска агенция по безопасност на храните /Регистър на
земеделски производители/, ИА „Автомобилна администрация“ /Справка за
автобусни разписания, във връзка със съгласуване на маршрутното разписание в
община Троян/ и Министерство на туризма /Национален туристически
регистър/.От заявените 14 нови регистъра, общината получи достъп до 13 от
тях, които съдържат 32 справки.
След извършен анализ на предлаганите услуги и предоставения ни достъп
до публичните регистри, чрез междурегистровия обмен на данни RegiX от м.
януари 2018 г. Община Троян ще увеличи предлаганите комплексни
административни услуги, като по-голямата част от тях ще бъдат насочени към
бизнеса, а именно:
- Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за
движение на пътни превозни средства –ще се подава само заявление.
- Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни
стикери за автомобилите –ще се подава само заявление.
- Категоризации на туристически обекти – за въведени в експлоатация
обекти след 2014 година и други.
След извършен анализ на предлаганите услуги и предоставения ни достъп
до публичните регистри, чрез междурегистровия обмен на данни RegiX от м.
януари 2018 г. кметствата и кметските наместничества на територията на
община Троян също ще могат да извършват справки в регистрите за
предлаганите от тях услуги, като няма да е необходимо да изискват от
потребителите документи, които са налични при тях или могат да получат
справки от публичните регистри.
На 26.10.2017 г. община Троян бе официално включена към Държавна
агенция „Електронно управление“ за електронен обмен на документи между
администрациите в Р България. Чрез деловодната система на общината „Акстър
офис“ се дава възможност да се изпращат и получават документи по електронен
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път от други организации, посредством модула АкстърКомуникатор. Този
модул осигурява защитен обмен на документи между различни организации
(администрации).
Обмена на документи ще се извършва от служителите в отдел „Услуги на
гражданите“.
Тази система дава възможност на община Троян да премахне хартиените
носители и документите да бъдат изпращани електронно, като се спестява
време и средства.
Община Троян е първата община в Република България, която бе включена
към Системата за електронно връчване на документи.
С премахването на изискването за представяне на някои официални
удостоверителни документи на хартиен носител се очаква към системата за еВръчване да се присъединят администрации, които предоставят електронни
административни услуги и такива, които нямат системи за електронен обмен на
документи.
И през 2017 г. община Троян работи активно за популяризиране на
електронните административни услуги, предоставяни през Портала за
електронни административни услуги на община Троян.
През 2017 г. процентът на електронните услуги на етап транзакция,
включващ разплащане и доставка в община Троян се увеличи значително.
Забелязва се, че все повече граждани и бизнес се възползват от електронните
услуги, предлагани от общината.
На 31.10.2017 г. Община Троян сключи споразумение с НАП, с което се
регламентират редът и начинът за предоставяне на достъп до определени
електронни услуги на община Троян посредством издадения от НАП
персонален идентификационен код (ПИК).
От 01 ноември 2017 г. община Троян стартира предлагането на нова
онлайн услуга, насочена към бизнеса. Услугата е свързана с подаването на
декларация и заявление, във връзка с определяне на такса за битови отпадъци,
на основание чл. 19, ал. 5 от Наредба № 7 за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян, а именно
когато таксата за битови отпадъци може да се определи според количеството
им, се подават декларация и заявление от 1 до 30 ноември на предходната
година.
Всеки желаещ да се възползва от подаването на заявлението и
декларацията по електронен път може да го направи, като използва ПИК кода
на НАП или с електронен подпис.
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За 2017 г. са извършени следният брой електронни услуги:
- Заявления от граждани за услуги по гражданско състояние – 48 броя
- Подадени декларации по чл.116 от Закона за туризма – 473 броя
- Декларация за определяне на таксата за битови отпадъци, според
количеството им – 15 броя, със съответно 15 броя заявления за определяне на
таксата за битови отпадъци, според количеството им.
Получаването на услугите се извършва чрез лицензиран пощенски
оператор на посоченото от лицето място /адрес/, по електронна поща или на
място в Центъра за административно обслужване.
През 2017 г. с Решение № 436 от 04 август на Министерски съвет беше
разширен списъкът с набори от данни по приоритетни области, които се
публикуват в отворен формат в електронна платформа на Министерски съвет –
Open Data.
Община Троян поддържа 36 регистъра в отворен формат, които се
актуализират всеки месец.
Във връзка със стремежа на Нотариална камара на Република България за
възпирането на имотните измами и съгласно допълнение на Наредба №32 от
1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори, по
силата на новия чл. 9б, се предостави на органите на местната администрация,
при упражняване на нотариални функции, в предвидените от закона случаи,
право на ограничен достъп за въвеждане в „Единство 2“ на извлечения по чл.
9а, т. 1 и 2 от Наредба 32.
През м. октомври 2017 г. всички населени места на територията на община
Троян получиха достъп до електронната система „Единство 2“.
През 2017 г. община Троян закупи и внедри интернет платформата „Кмете,
виж!“, чрез която всеки гражданин може да подаде сигнал например –
нередности, свързани с градската инфраструктура и околна среда; неправилно
паркиране на моторни превозни средства; замърсени с боклук площи; опасни
сгради; липсващи капаци на шахти, счупени пейки; опасни детски площадки и
дупки по улиците и тротоарите и други такива. Докладването се извършва през
уеб и/или мобилно приложение, което позволява на гражданите да направят
снимки и да дадат кратко описание. Информацията се изпраща на сървър, който
в зависимост от местоположението и ключови думи класифицира проблема и го
насочва към община Троян по съответни канали. Сигналът се завежда
автоматично в деловодната система на общината. Гражданинът предоставя
контакти, на които може да получи информация за статуса на проблема.
За половин година от стартирането на интернет платформата до сега в
община Троян са постъпили 42 сигнала.
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Всички постъпили сигнали са обработени.
От началото на месец ноември Община Троян започва работа по
сертифициране на администрацията с CAF сертификат.
Екип от седем души от Община Троян ще работи по оценяването на
администрацията. Работата започна, като всички служители попълниха
анонимни анкети за слабите звена, по които трябва да се работи. В началото на
месеца ръководният екип на общината ще премине и специално обучение.
Задълбоченият анализ започва от средата на месец ноември. След приключване
на работата на екипа, резултатите от анализа ще бъдат публично оповестени.
До края на 2018 г. трябва да завърши окончателното процеса по
сертифициране. Целта, която си е поставила общинската администрация е да
извърши цялостен преглед на процесите вътре в администрацията, както и
взаимодействието на администрацията със заинтересованите страни, като
работим за непрекъснато развитие и усъвършенстване на работата си.
За 2017 година в Центъра за административно обслужване са
обработени /входящи и изходящи/ 34 356 броя преписки, от които:
- Отдел „Услуги на гражданите“ – 11 540 бр.писма и заявления за различни
видове услуги по гражданско състояние.
- Отдел „ТСУ, Кадастър и регулация“ – 3 914 бр. писма и заявления за
различни видове услуги.
- Отдел „СИИ“ – 1 146 броя преписки.
- Отдел „ Бюджет и човешки ресурси“ – 560броя преписки.
- Отдел „Местни приходи“ – 2 630 броя писма, декларации и преписки.
- Отдел „ПАО“ – 1 769 броя преписки.
- Отдел „Счетоводство“ – 719 броя преписки.
- Отдел „ОКСМД“ – 1 965 броя писма и преписки.
- Дирекция „Планиране и проекти“ – 541броя писма и преписки.
- Дирекция „ОСИ“ – 5 587 броя писма и преписки.
- Звено „Вътрешен одит“ – 151 броя писма.
- Кореспонденция с кметства и кметски наместничества, чрез електронен
обмен – 3 834 броя писма /входящи и изходящи/.
От извършения анализ през 2015, 2016 и настоящата 2017 г. се наблюдава
увеличаване на преписките, които се обработват в община Троян, а именно:
През 2015 г. - 25 068 броя преписки.
През 2016 г. - 27 621броя преписки
През 2017 г. драстично увеличение на 34 356 броя преписки.
Проблеми и насоки за развитие през 2018 г.:
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- започване на работа за изграждане на Дневен център за деца и
младежи с увреждания;
- започване на работа на Центъра за деменция;
- продължаване на работа по Комплексното административно
обслужване.
7. Образование, спорт, култура
Промените в обществено-икономическия живот на страната продължават
да оказват съществено влияние върху образованието. Промени налага и
новоприетия Закон за предучилищно и училищно образование, което е едно от
предизвикателствата за Община Троян.
Образователната политика на Община Троян следва тези реалности като:
- осигурява достъп до образование и по-добро обхващане на всички деца и
ученици от троянска община;
- дофинансира дейности със собствени бюджетни средства;
- развитието на талантите, организация на свободното време и подпомага
храненето на децата и учениците.
Стремежът на местната власт да поддържа училища в селата от общината,
който не среща адекватни действия от държавата, има своите сериозни
финансови последици.
Броят на учебните и детските заведения задоволява потребността от
услугата по населени места, но мрежата не е оптимизирана, така че да отговаря
на реалния брой ученици. Това от своя страна води до неефективност на
разходите за издръжка.
В общината има 9 общински (3 средни общообразователни, 1 обединено, 3
основни и 2 начални) и 2 държавни училища (Професионална гимназия по
механоелектротехника и Национално училище по приложни изкуства).
Общината осигури за всички учащи до 19 годишна възраст от населени
места, в които няма училище обхват в средищни и приемащи училища.
Осигурена е целодневна организация на учебния ден и безплатен транспорт.
Осигуряват се безплатни учебници и учебни помагала за децата от
подготвителна група /ПГ/ и за учениците от І до VІІ клас, целодневна
организация на учениците от І до VІІ клас, безплатна закуска на деца от ПГ и
ученици от І до ІV клас; безплатен транспорт.
За 2017 година от общинския бюджет са подсигурени средства за:
- обезпечаване на учебния процес при формиране на маломерни и слети
паралелки – 39893 лв.;
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- дофинансиране превоз на деца и ученици – 18 609 лв.;
- организиране на столовото хранене в училищата /в т.ч. разходи за
персонал/ - 98 287 лв.;
- подпомагане дейността на закрит плувен басейн в СУ „Св.Климент
Охридски“, Троян – 25934 лв.
- Форма „Училище сред природата” – 14 640 лв. /за периода са подкрепени
593-ма ученици/.
По решение на Общински съвет-Троян на абитуриенти – полусираци и в
неравностойно социално положение, завършващи средното си образование през
2017 г. в училищата на територията на общината, са отпуснати 18 еднократни
помощи в размер на 5 940 лв.
Община Троян традиционно награждава деца и ученици от училища в
общината, класирани на международни, национални и областни кръгове на
олимпиади, състезания и конкурси. За 2017 година с еднократна финансова
помощ на стойност 7000 лв. са отличени 105 талантливи троянски деца.
Ежегодно се проучва и анализира пазара на труда за определяне на
професионалното образование и обучение с оглед потребностите на региона.
Традиционно се провеждат срещи с експерти от РИО на МОН-Ловеч, Д „БТ”Троян, директори. Присъстват представители на основните браншове в града, за
да може чрез създаването на достатъчно възможности за професионална
реализация да бъде ограничена миграцията на млади хора.
Назначени са двама здравни медиатори за работа на терен с лица от
рисковите групи и етническите общности, за съдействие при здравнопрофилактични дейности, мероприятия за превенция на различни заболявания,
изпълнение на различни национални и регионални политики и кампании.
С цел създаване на добри условия за обучение, социални дейности, спорт и
култура, повишаване качеството на жизнената среда и намаляване на
различията между града и селата в общината са извършени дейности за
модернизиране и поддържане на сградния фонд.
В детските градини са изпълнени частични ремонт на настилки, детски
площадки ремонт на парапети и там където е възникнала необходимост от
аварийни ремонти на обща стойност 34874.70 лв.
В училищата са извършени ремонти на санитарни възли, покриви,
настилки вертикални планировки, доизградени са пожароизвестителни системи,
и е доставено оборудване– всичко на обща стойност 212 644,86 лв.
През 2017 г. дейностите в областта на културата бяха насочени към
провеждане на политиката по създаване, разпространение и опазване на
културните ценности. Усилията са насочени към утвърждаването на Троян като
атрактивна културно-туристическа дестинация. Поетапно се подобрява
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състоянието на културната инфраструктура и паметниците на културата.
Стремежът е да се постигне по-добра координация, качество и иновативност
при организирането на събития. Търси се съдействие, свързано с подобряване
работата с културните институции и творческите формации, с оглед създаване
на по-добър краен резултат. В рамките на календарната 2017 г. е оказана
финансова подкрепа на значителен брой проекти на различни организации,
посредством включването им в Културния календар. Средствата за
финансиране на събитията включени в календара са увеличени на 130 000 лв.
Утвърждават се трите най-мащабни събития в културния живот на общината са
реализирани от общинска администрация: Рок академия - Троян, Български
фестивал на сливата и Петковден - празника на град Троян. Отбелязани са
следните годишнини: 110 години от рождението на Иван Хаджийски, 20
години дружество „Военноинвалид“ – Троян, 100 години Дойранска епопея, 25
години от основаването на Общинската организация в Троян на Съюза на
ветераните от войните в България, 120 години НЧ „Събуждане – 1897г.“ – с.
Ломец, 90 години от основаването на НЧ „Отец Паисий – 1927г.“ – с.
Гумощник, 90 години от основаването на НЧ „Просвета – 1927 г.“ – с. Чифлик и
др. Културният календар на общината е обогатен и с нови или вече утвърдени
празници проведени в Национално изложение на художествените занаяти и
изкуствата в Орешак (НИХЗИ).През 2017 г. е спечелен проект: Оборудване и
обзавеждане на експозиционните зали на обект, свързан с културния живот на
община Троян – Музей на народните художествени занаяти и приложните
изкуства в гр. Троян.
Експозициите на Природо-научния музей - с. Черни Осъм са уникални за
страната и са регистрирани над 26 134 посещения.
За пета поредна година е връчена инициираната от кмета награда за
постижения в областта на културата и образованието.
През 2017 г. бяха осигурени значителни възможности за подобряване на
културната инфраструктура в общината. Толкова сериозни инвестиции в
институциите не са влагани в последните десетилетия. Важно е да се подчертае,
че ръководствата на Народно читалище „Наука – 1870 г.“, гр. Троян и
МНХЗПИ, гр. Троян бяха активни участници в този процес и партньорствата
дадоха своите резултати.
С финансовата подкрепа на проект „Красива България“ беше изпълнен
проект „Реконструкция на покрива на сграда - МНХЗПИ, гр. Троян“.
Изпълнените СМР са на стойност151 151,51 лв., от които 60 460,60 лв.
безвъзмездна финансова помощ и 90 690,91 лв. съфинансиране от Община
Троян.
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На 10.10.2017 г. между Община Троян и Държавен фонд „Земеделие“ беше
подписан договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект
„Оборудване и обзавеждане на експозиционните зали на обект, свързан с
културния живот на община Троян - Музей на народните художествени
занаяти и приложните изкуства в гр. Троян“. Инвестицията е на стойност
318 029,76 лв. и включва осъвременяване на оборудването и обзавеждането на
две от сградите на Музей на народните художествени занаяти и приложните
изкуства в гр. Троян – централна сграда и Галерия „Серякова къща“.
Договор за безвъзмездна финансова помощ беше подписан и между ДФЗ и
Народно читалище „Наука – 1870 г.“, гр. Троян, което започна изпълнението на
проект „Ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Народно
читалище „Наука – 1870 г.“, гр. Троян“. Проектът е на стойност 458 633,33 лв.
и е насочен към сценична техника и оборудване и подобряване на
оркестрината. Община Троян осъществява методическа подкрепа на
читалището при изпълнение на проекта.
Община Троян взе участие в обявения от НСОРБ конкурс за финансиране на
малки проекти в рамките на договор с Министерство за Българското
председателство на Съвета на ЕС 2018. Подаденото проектно предложение
„Децата на Троян, град на 150 години – деца на Европа“ беше одобрено.
Бюджетът на проекта е в размер на 2 986 лв. Проектът предвижда в периода от
25.04.2017 г. до 09.05.2017 г., да се проведе Фестивал на талантите и интересите
в гр. Троян под мотото „Децата на Троян, град на 150 години – деца на Европа“.
Партньор по проекта е Народно читалище „Наука – 1870 г.“, гр. Троян.
Към община Троян работи Местна комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
(ОбКБППМН). С решение №376/30.03.2017г. на ОбС-Троян/ се прие План –
Програмата за дейността й. В изпълнение на същата са реализирани редица
превантивни дейности:
През 2017г. ОбКБППМН е образувала и разгледала 37 броя възпитателни
дела спрямо 46 малолетни и непълнолетни. С цел постигане на необходими
корекционно-възпитателни резултати през 2017г. са наложени общо 63 броя
възпитателни мерки по чл.13 от ЗБППМН. През 2017г. няма деца от Община
Троян, които да пребивават в Социално-педагогически интернат или във
Възпитателно училище – интернат. Казусите по административно –
наказателните нарушения (постановления), решени от ОбКБППМН
в
изпълнение на мярката „обществено порицание” за 2017г. са 10 броя.
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В общината се развива активна спортна дейност от 22 спортни клуба. Над
700 спортисти тренират. Дейността им приоритетно е насочена към развитието
на детско юношеския спорт и постигане на високи спортни постижения.
Отчитаме организирани и проведени редица празници и състезания,
подпомогнати и от Спортен календар 2017 година. Имаме високи спортни
постижения – 13 медала от световни и европейски първенства. Гордост за
Троян са спечелените 4 световни и 3 европейски титли. Изразено в цифри:
Спортна субсидия за 2017 г. - 50 хил. лв., Спортен календар - 102 хил. лв.,
средства по Решение на ОбС - 42 хил. лв. Средствата за спорт през годината
нараснаха с 29 %, което е израз на последователните усилия на Община Троян
грижата за развитие на масовия детско-юношески спорт да нарастват.
Проблеми и насоки за развитие през 2018 г.:
- преструктуриране на училищната мрежа, наложено от приетия
Закон за предучилищно и училищно образование и демографските
тенденции в общината;
- нарастване на средствата за култура. Повишаване на качеството на
културните продукти, създавани от културните институции и Общината;
- ефективно изпълнение на проектите, свързани с подобряване на
културната инфраструктура, финансирани от европейски програми;
- нарастване на средствата за спорт. Повишаване на ефективността на
грижа за детско-юношеския спорт;
-подготовка за посрещане на 150-годишнината от обявяването на
Троян за град.
8. Осигуряване на безопасни условия на живот и труд
Превантивната работа за осигуряване на безопасни условия на живот и
труд е едно от условията за осигуряване на безопасна среда за жителите на
общината.
През 2017 г. беше осигурено финансиране на охранителни системи за
видеонаблюдение на обществени места около учебни заведения и ключови
кръстовища. (2017 г.)
Сключен е договор за изпълнение на охранително видеонаблюдение на
училища и детски градини на територията на гр.Троян, както и на ключови
кръстовища.
Създадена беше Местна комисия за обществен ред и сигурност, която
обедини усилията на институциите в борбата с престъпността.
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Общинската администрация продължи работа по прилагането на
Генералния план за организация на движението. След решаването на
проблемите на най-рисковите за сигурността на участниците в движението
места в града (кръстовищата на „Вила Ванна“ и на улиците „Христо Ботев“ и
„Радецки“) беше възложено проектиране на кръгово кръстовище при АИР-а.
Продължи изграждането на очакваните от гражданите повдигнати
пешеходни пътеки около училища, детски градини и рискови за пешеходците
райони на улиците. Светлодиодните знаци, които бяха поставени и през тази
година се приемат добре от участниците в движението.
Усилията на общинска администрация бяха насочени и за недопускане и
премахване на незаконното строителство през последните години дават видими
резултати. През изминалия период се постигна много за регистрирането на
незаконно построените обекти, изследването на възможността за търпимост.
Основно контролната дейност в това направление беше насочена в две
посоки:
- Направление Чифлик – повече от девет месеца се извършваха
проверки, съвместно със всички институции и контролни органи в
държавата.
- Направление Добродан - предстои развитие на казуса.
След десетилетия съдебни спорове беше премахната сградата на ЖСК
„Елица“.
Управленски и административни дейности, осигуряващи постигане на
целите и приоритетите.
С цел изпълнение на планираните дейности в управленската програма, за
да бъдат изпълнени управленските цели – Община Троян изпълни широк кръг
административни дейности, по-значимите от които са:

Управление на проекти:
Общо през 2017 г. са администрирани 32 бр. проекти на обща стойност
19 214 228,80 лв. Подробна информация за категорията администрирани
проекти през 2017 г. е отразена в по-долу.
Постигнати резултати през 2017 г.
Показател
Разработени и подадени проектни предложения
Спечелени проекти, в. ч. подадени в предходен
период
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Бр.
5
12

Стойност
6 889 007,83
7 196 678,39

Проекти в оценка
Не финансирани проекти, в т.ч. по една
прекратена процедура

2
2

1 726 392,92
3 696 534,11

Общо през 2017 г. са администрирани 32 бр. проекти на обща стойност
19 214 228,80 лв., както следва:
Показател
Изпълнени проекти, в т. ч.:
 Проекти, ЕСИФ
 Проекти, ЕСИФ, партньорски
 Проекти, неевропейски
 Проекти, неевропейски, партньорски
Проекти в реализация, в т. ч.:
 Проекти в реализация, ЕСИФ
 Проекти
в
реализация,
ЕСИФ,
партньорски
 Проекти в реализация, неевропейски
 Проекти в реализация, неевропейски,
партньорски
Общо администрирани проекти през 2017 г.

Бр.
8
3
1
2
2
24
9
2

Стойност
1 433 556,87
544 180,51
31 568,46
837 139,87
20 668,03
17 780 671,93
15 059 426,79
257 671,80

5
8

2 369 901,00
93 672,34

32

19 214 228,80

 Постигнати резултати от началото на мандат 2015-2019 г. с
натрупване
Показател
Разработени и подадени проектни предложения
Спечелени проекти
Проекти в оценка
Не финансирани проекти, в т.ч. по една
прекратена процедура

Бр.
9
16
2
4

Стойност
7 005 394,24
7 313 064,80
1 726 392,92
3 783 272,00

Показател
Изпълнени проекти, в т. ч.:
 Проекти, ЕСИФ
 Проекти, ЕСИФ, партньорски
 Проекти, неевропейски
 Проекти, неевропейски, партньорски
Проекти в реализация, в т. ч.:

Бр.
12
3
2
5
2
24

Стойност
1 549 943,28
544 180,51
111 087,63
874 007,11
20 668,03
17 780 671,93
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 Проекти в реализация, ЕСИФ
 Проекти
в
реализация,
ЕСИФ,
партньорски
 Проекти в реализация, неевропейски
 Проекти в реализация, неевропейски,
партньорски
Общо администрирани проекти през мандата

9
2

15 059 426,79
257 671,80

5
8

2 369 901,00
93 672,34

36

19 330 615,21

От началото на мандат 2015-2019 г. до настоящия момент, в качеството си
на бенефициент или партньор, Община Троян е администрирала 36 бр. проекти
на обща стойност 19 330 615,21 лв.
Проблеми и насоки за развитие през 2018 г.:
 Нови форми за комбинирано прилагане на финансови
инструменти за споделяне на риска и безвъзмездна финансова помощ
при реализиране на инвестиционни намерения, които генерират нетни
приходи;
 Очертаващата се 2018 г. като година на предизвикателствата за
успешното финализиране на изпълняваните в момента проекти и
предстоящото кандидатстване пред различните програми и фондове;
 Осигуряване на необходимото съфинансиране по проектите,
както и оборотни средства за разплащания по проектите преди
верифициране на сумите от управляващите органи;
 Преодоляване на санкциониращото поведение на държавната
администрация спрямо общини в добро финансово състояние и
стабилна икономика (обикновено при кандидатстване за финансиране
такива общини получават малко точки при оценяване на проектите);
 Придобиване, управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост:
През 2017 г. са съставени 119 бр. актове за общинска собственост и към
20.12.2017 г. същите са общо 3140 бр. Актовете са вписани в регистъра на
имотите – общинска собственост, вписани са и в службата по вписванията.
Декларирани са съответните обстоятелства, свързани с всички действия,
свързани с оперирането със собствеността.
Във връзка с оперирането с общинската собственост и в изпълнение на
съответните решения на Общинския съвет, през годината са извършени
следните разпоредителни сделки:
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- 13 бр. договори за продажба на общински нежилищни имоти,
сключени след проведен публичен търг или публично оповестен конкурс;
- 3 бр. договори за продажба на земя на собственика на законно
построена върху нея сграда, съгласно чл.35, ал.3 от Закона за общинската
собственост;
- 1 бр. договор за прекратяване на съсобственост, чрез продажба на
частта на общината;
- 6 бр. договори за прехвърляне на собственост при условията на
чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията;
- 1 бр. договор за отстъпено право на строеж;
- 20 бр. заповеди за учредено право на преминаване и прокарване на
отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
през имоти – общинска собственост, 9 от които са за безвъзмездно право на
прокарване;
През 2017 г. общинска администрация е поддържала взаимоотношения с:
- 91 бр. наематели на общински нежилищна собственост и вещи, в
т.ч. 36 бр. при преференциални условия (лекари, НПО, местни ръководства
на политически партии);
- 76 бр. ползватели на общинска нежилищна собственост, в т.ч. 62 бр.
при условията за безвъзмездно ползване (юридически лица на бюджетна
издръжка, пенсионерски клубове, читалищни настоятелства, НПО);
- 82 бр. наематели на общинска жилищна собственост.
Общо от опериране с общинската собственост, по реда на Закона за
общинската собственост, през 2017 г. в Община Троян са постъпили 868 163
лв., което е със 17.77% повече от 2016 г.
Приходи по ЗОС - 868 163 лв.
124 790 лв.
14%
438 826 лв.
51%

304 547 лв.
35 %

Продажби
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Права

Наеми, аренда

Общо приходите от собственост през 2017 г., постъпили в бюджета на
Община Троян, са 978 565 лв.
Приходи от собственост, постъпили в бюджета 978 565 лв.

110 404 лв.
11 %

868 163 лв.
89 %

П/ди от дял.уч.

П/ди по ЗОС

Чрез дейността на отдел „Счетоводство“ се цели осигуряване на добро
качество на счетоводното обслужване и пълнота и изчерпателност при отчитане
на стопанските операции.
Извършени са следните дейности през 2017 година:
В периода 01.2017г.- 02.2017г. бяха извършени всички процедури,
свързани с годишното счетоводно приключване за 2016г. ,като се осчетоводиха:
резултатите от инвентаризацията; провизии на
просрочените вземания;
приписаните приходи от безвъзмездно отдаване под наем на обекти-общинска
собственост и на отдадени под наем помещения на цени под базисните;
приходи и разходи, отнасящи се за 2016г., за които са издадени фактури през
2017г.; дела на инвестицията на общината в дружествата с общинско участие на
база собствения им капитал; провизиите за неплатени отпуски; неизразходените
средства от дарения и др.
При приемането на годишните счетоводни отчети от второстепенните
разпоредители бяха извършени контролните процедури относно: равнения на
информацията на касова и начислена основа; равнения на начални салда;
приключвателни операции;
правилно отразяване на всички операции,
свързани с имущественото и финансовото състояние;
използване на
задбалансовите сметки за отразяване на ангажиментите по договори и новите
задължения за разходи и др.,
На основание Заповед № ОД-01-03-042/24.04.2017г. на заместник
председателя на Сметна палата бе извършен одит на общината, относно
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заверката на годишния финансов отчет на община Троян за 2016г. На
15.06.2017г. получихме одитно становище, че финансовият отчет дава вярна и
честна представа за финансовото състояние и имуществото на общината, в
съответствие е с приложимата обща рамка за финансово отчитане и се заверява
без резерви.
Община Троян остава след малкото български общини, които заверяват
годишните си финансови отчети без бележки.
Въведената практика за контролни процедури при изготвянето на
годишния счетоводен отчет се прилагаше и при изготвяне на тримесечните
отчети, като по този начин се стремихме да се ограничи в максимална степен
допускането на грешки и пропуски при отразяване на стопанските операции.
В началото на всеки месец, следващ тримесечен период на отчитане
провеждахме срещи с финансистите и счетоводителите на второстепенните
разпоредители. На тези срещи се даваха методически указания, дискутираха се
казуси, унифицираха се подходи при някои специфични операции.
При спазване разпоредбите на Закона за вътрешния одит в публичния
сектор (ЗВОПС), дейността по вътрешен одит за 2017 година е планирана в
годишен план, изготвен на база оценка на риска и въз основа на стратегически
план за периода 2017-2019 година. През отчетния период е извършена
актуализация на първоначално съставените планове (стратегически и годишен).
Спазвайки изискванията на законодателя, разработените планове и направените
промени по тях са утвърдени от кмета на общината и представени за сведение
на Общински съвет – Троян.
Към 19.12.2017 година са изпълнени следните одитни ангажименти:
- Финансово управление на предоставените бюджетни средства на ОУ
„Христо Ботев” село Врабево, община Троян“;
- Спазване законосъобразността при изпълнение на сключени договори,
финансирани със средства по програми и/ или фондове от Европейски съюз;
- Финансово управление на предоставени бюджетни средства за читалищна
дейност;
- Преглед, анализ и оценка на степента на внедряване и прилагане на
плащанията по реда на чл.4, ал.1 и ал.3 от Закона за ограничаване на
плащанията в брой и ефективността от тяхното прилагане в Община Троян;
- Планиране, утвърждаване, разходване и отчитане на средствата за
капиталови разходи.
В изпълнение на чл.29 от ЗВОПС (изм. и доп. ДВ, бр. 95 от 2016 г.) и
утвърдената Програма за осигуряване на качеството и за усъвършенстване на
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одитната дейност е изготвена вътрешна оценка към 30.06.2017 г., която оценява
позитивно дейността на звеното
Важна част за постигане на планираните дейности за 2016 г. са политиките
по управление на местните приходи като:
-

Ограничаване на несъбраните вземания чрез:
селекция на несъбрани задължения за 2012-2015г. за данък върху
недвижимите имоти и такса за битови отпадъци
издаване и връчване на АУЗД
окомплектоване на преписки
проверка за платени задължения на образуваните преписки
предаване на ЧСИ и НАП на неплатените преписки

До 19.12.2017 г. са съставени 1385 бр. актове за установяване на
задължение за данък върху недвижимите имоти за 497 хил. лв., от които са
платени 173 хил. лв.
 Увеличаване на приходите
Съпоставяне на данните, получени от МФ за превозни средства с
прекратена регистрация и начисляване на данък върху превозните средства на
недекларираните
- изпращане на съобщения до задължените лица за начислените
задължения
- издаване и връчване на АУЗД
- окомплектоване на преписки
- проверка за платени задължения на образуваните преписки
- предаване на ЧСИ и НАП на неплатените преписки
До 19.12.2017 г. са съставени 182 бр. актове за установяване на задължение
за данък върху превозните средства за 39 хил. лв., от които са платени 12 хил.
лв.
За периода от 01.01.2017 до 19.12.2017 г. са предадени общо 1491 преписки
за принудително събиране, от които 830 – на НАП и 661 – на ЧСИ.
На фирми длъжници с големи задължения са изпратени 46 броя
напомнителни писма. На неплатилите в указания срок, са съставени АУЗД.
Общо са обработени над 2350 превозни средства, получени от МФ.
 Засилване на данъчния контрол
Проверени са 140 бр. удостоверения за въвеждане в експлоатация на
обекти и са изпратени 16 бр. съобщения до лица, които не са ги декларирали.11
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задължени лица са подали декларации, а на останалите са изпратени съобщения
по чл.32 от ДОПК.
Извършена е проверка на 76 броя декларации по чл.71, ал.1 от ЗМДТ за
недвижими имоти, които няма да се използват през 2016 г. въз основа на
получени данни за потреблението от ВиК „Стенето“. Установени са
несъответствия в 10 бр. подадени декларации. Коригирани са задълженията за
ТБО по партидите с подадени декларации. Изпратени са съобщения до
задължените лица за явяване за съставяне на АУАН и са им изпратени
протоколи за извършените корекции на задълженията.
Направена е проверка на четири търговски обекта относно декларирането
им, като такива обекти и подаването на патентни декларации от задължените
лица, които отговорят на условията на чл. 61 н от ЗМДТ. Установен е един
недеклариран обект.
На наследниците на починали лица, които не са предекларирали
недвижимите имоти и превозните средства, собственост на техните
наследодатели, в законоустановения срок са изпратени 94 бр. съобщения за
подаване на декларации. 22 лица са подали декларации, а на останалите са
изпратени съобщения по реда на чл. 32 от ДОПК.
При съпоставката на данните, получени от МФ, за превозни средства с
прекратена регистрация са установени 42 бр. недекларирани превозни средства.
Изпратени са съобщения до задължените лица за начислените задължения. На
неплатилите са съставени 32 бр. актове за установяване на задължения.
Към 19.12.2017 г. са събрани 3164 хил. лв. данъчни приходи, което е с
324 хил. лв. повече от същия период на 2016 г. Събраната сума за такса
битови отпадъци е 2173 хил. лв., което е с 380 хил. лв. повече от същия
период на 2016 г. От други приходи /такси, глоби, лихви/ са събрани 401 хил.
лв. - с 94 хил. лв. повече от същия период през 2016 г.
Обработени са 8445 декларации по ЗМДТ, от които 2350 от файлове от
МФ. Издадени са 1510 бр. удостоверения и 3842 удостоверения за данъчни
оценки. Обработени са 1742 заявления за закриване на партиди за недвижими
имоти и превозни средства.
Съставени са 27 бр. актове за установяване на административни
нарушения и 27 бр. наказателни постановления и са наложени 310 глоби с
фиш.
През 2017 г. дейността на звено „Обществени поръчки“ е пряко обвързана
с работата на останалите дирекции и отдели в Общинска администрация –
Троян и носи отговорност за административната организация и контрол по
цялостния процес на планиране, провеждане и възлагане на обществените
поръчки.
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За всички проведени обществени поръчки от Община Троян служителите
от звено „Обществени поръчки“ отговаряха за административната организация
и контрол по цялостния процес по планирането, провеждането и възлагането на
обществените поръчки.
Звено „Обществени поръчки“ обобщи и анализира подадените от всички
дирекции и отдели годишни план-графици за провеждане на обществени
поръчки и изготви обобщен годишен план-график за провеждане на
процедурите по възлагане на обществени поръчки. Изготвеният план-график,
след обсъждане, се съгласува от заявителите на обществени поръчки, зам.кметове и се утвърди от Кмета на Община Троян.
Звено „Обществени поръчки“ подготви за изпращане до Агенцията по
обществени поръчки информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП за всички
разходвани средства във връзка с обществени поръчки на стойност по чл. 20,
ал. 3 и 4 от ЗОП.
По реда на ЗОП са проведени 3 открити процедури, 3 процедури на
договаряне без предварително обявление,
24 публични състезания, 5
процедури пряко договаряне, 1 конкурс за проект, 20 събирания на оферти с
обява и 1 покана до определено лице.
С цел подобряване на работата в администрацията по подготовката и
провеждането на обществените поръчки, се въвеждат мерки за оптимизиране на
процеса на взаимодействие и координация между служителите в
администрацията, пряко ангажирани в провеждането на конкретна обществена
поръчка.
През 2017 година са образувани 22 дела, както следва: 8 граждански, 11
административни и две административно-наказателни.
За събиране на вземанията Община Троян (основно публични вземания за
данъци и такси), при частен съдебен изпълнител са образувани 347
изпълнителни дела. От тях 89 броя са приключили. Събраните суми през
отчетния период са над 116 000 лева.
Въз основа на издадени актове за установяване на административни
нарушения от РУ „Полиция“ Троян и от оправомощените за това лица от
общинска администрация, са издадени 933 наказателни постановления и 120
предупреждения.
Изнесените по-горе данни сочат:
- макар 2016 г. да е в по-голяма степен „съдебно активна“ в сравнение с
2015 г., Община Троян продължава да работи без излишни конфликти,
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както по отношение законосъобразността на издаваните властнически
актове, така и в гражданския оборот.
Въпреки увеличения обем на делата, и тази година липсват „знакови“ и
„тежки“ съдебни спорове;
- принудителното събиране на публични вземания на Община Троян от
частни съдебни изпълнители и тази година дава задоволителни резултати;
- събираемостта на наложените глоби се запазва на нивото от 2016 г.
(около 20 %).
Това се дължи основно на намирането на комфортния за санкционираните
лица размер на налаганите глоби, т.е. около нормативно установения минимум.
Проблеми и насоки за развитие през 2018 г.:
- Повишаване на качеството на управлението и административните
дейности с цел на постигане на приоритетите на управленската
програма.
През 2017 г. Община Троян беше отличена многократно като водеща сред
всички 265 общини.
През годината, след много обстойни проверки Общината получи за трети
път „Етикет за иновации и добро управление“. За последните шест години
Община Троян е трикратен носител на наградата.
„Етикет за иновации и добро управление“ се присъжда на общините,
които съблюдават за спазването на принципите: честно провеждане на избори,
представителност и гражданско участие; отзивчивост; ефикасност и
ефективност; откритост и прозрачност; върховенство на закона; етично
поведение; компетентност и капацитет; иновации и отвореност за промени;
устойчивост и дългосрочна ориентация; стабилно финансово управление;
човешки права, културно разнообразие и социално единство; отчетност.
Община Троян зае първо място в „Програма за добри практики в
местното самоуправление в България 2016/ 2017“.
Общо 29 практики на 19 общини и 1 районна администрация се включиха
в първото издание на ФРМС, като две от практиките участваха в по две
категории. Практиките бяха разпределени в три категории – „Общинска
подкрепа за граждански инициативи“, „Нови технологии и решения в
управлението“ и „Социални иновации и партньорства“.
Община Троян зае първо място в „Програма за добри практики в местното
самоуправление в България 2016/2017“, с практиката си „Комплексно
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административно обслужване на населението, използване на RegiX регистри за
служебен обмен на данни и VPN свързаност с кметства и кметски
наместничества“.
Община Троян зае 3 място в класирането на Фондация Програма
Достъп до информация сред всички 566 институции, включени в
проучването.
И през 2017 г. Община Троян успя да запази челни позиции в проучването
на Фондация Програма Достъп до информация (ПДИ), зае трето място сред
всички 566 институции (след като през 2016 г. зае 11-то място) и второ място
сред общинските администрации. Проучването е проведено чрез оценяване на
Интернет страниците и подаване на електронни заявления до
административните структури в системата на изпълнителната власт.
Няколкократно Общината беше определяна от Министерството на
финансите сред общините с най-добра финансова устойчивост в страната.
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Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Дейностите, извършени от общинска администрация през 2017 г. са крачка
към превръщането на община Троян в по-добро място за живот. Това не би
било възможно без нашето партньорство с бизнеса, образователните,
културните, социалните и спортни институции, без взаимодействието с
гражданите на общината.
2018 година е една особена година за Троян, година, в която нашият град
става на 150 години.
Нужни са ни много усилия за посрещането достойно на тази годишнина.
Троянци са успявали, когато са били заедно.
Вярваме, че и този път ще бъде така.
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