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I. ВЪВЕДЕНИЕ
И през 2018 г., дейността на Община Троян беше насочена към изпълнение на
приоритетните области на Програмата за управление на Община Троян през мандат 20152019 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.
2018 г. – Последователни в политиките!
През 2018 г. останахме последователни в действията и намеренията си за постигане
на начертаните цели, свързани с подобряване на жизнената среда и качеството на живот в
общината, в партньорство с всички заинтересовани страни, в т. ч. с гражданите.
 Обновени бяха 224 троянски домове по програмите за енергийна ефективност;
 Успешно бяха изпълнени проекти с мерки за енергийна ефективност в сгради на
публичната администрация – Общинска администрация, Съд, Прокуратура,
Общинска служба „Земеделие и гори“, Пожарната;
 Обновиха се и се оборудваха сгради на културната инфраструктура – Музей,
Галерия, Читалище, успоредно с приложените мерки за енергийна ефективност в
читалището в гр. Троян;
 Подготвиха се нови проекти за финансиране, обхващащи: частни сгради, полиция,
улици, читалище, кметство, площи за широко обществено ползване;
 Започна подготовката за изграждане на допълнителна инфраструктура за развитие
на регионалната система за управление на отпадъците;
 Продължи устойчивото финансово управление на Общината. Осигури се
ефективно управление на средства с различни източници за изпълнението на
проектите.
С помощта на средствата от ЕС и други донорски програми, през 2018 г. бяха
администрирани общо 24 проекта на обща стойност 14 989 273,41 лева.
Средствата бяха инвестирани в различни сфери на обществения живот, подобряване
на жизнената среда, подобряване на екологичната инфраструктура, обновяване на
туристическите и културни продукти, разширяване обхвата на социалните услуги.

II. 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.
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1. Насърчаване на инвестициите в община Троян
Първият приоритет в Програмата за управление на Община Троян през мандат
2015-2019 г. е свързан с осигуряването на благоприятна бизнес среда за привличане на
инвеститори на територията на общината. През 2018 г. продължи последователната
политика на общинската администрация в тази насока, свързана с търсене на форми за
осъществяване на публично-частни партньорства за развитието на важни общински
обекти, изискващи значителни инвестиции.
През 2018 г. равнището на безработицата в община Троян достигна най-ниските си
нива за последните 10 години. Средногодишно то е 4,9 %, при 6,2 % за страната и 9,7 % за
област Ловеч. Най-ниско е било нивото ѝ през м. септември - 4,3 %, като реалният брой е
624 безработни лица.
В края на 2018 г. поради масово уволнение на работници от „Велде-България“ АД броят на
безработните нарасна на 762, а % безработица към 31.12.2018 г. е 5,3 %.

През 2018 година реализирахме първи етап от улица в м. „Сврачи дол“ – подземна
тръбна мрежа и изместване на въздушна линия „Телец“ в м. „Сврачи дол“. Вложените
инвестиции са в размер на 168 хил. лева. Реализирането на първия етап от проекта включва
изграждането на подземна тръбна мрежа, която обслужва всички прилежащи парцели на
улицата. Дължината на трасето на тръбната мрежа е 800 м., като положените тръби ф 140 –
3016 м, ф 40 – 2916. Изградиха се 23 бр. ревизионни шахти. Изместването на въздушната
линия позволи да се разшири производствения капацитет на вече работещи фирми и
създаде предпоставки за създаване на нови такива.
През 2018 г. беше реализирано строителството на обект „Малък пазар“ като
търговски сгради, инфраструктура и обслужваща улица. Обособени са 11 обекта, от които
1 за продажба на тестени закуски, 6 за плодове и зеленчуци, 1 за ядки и сушени плодове, 1
за готови и полуготови храни, 1 заведение за хранене и обществена тоалетна. След
проведени публични търгове от „Общински пазари“ ЕООД са сключени договори за наем
за всичките обекти, без обществената тоалетна. Удачно беше партньорство между Община
Троян и „Общински пазари“ ЕООД в изграждането на обекта. Обединяването на усилия и
ресурси доведе до очаквания резултат. В изпълнението на обекта от страна на общината са
вложени 408,6 хил. лева.
За завършване на цялостния облик в района на „Малкия пазар“ беше
реконструирана и обслужващата улица, която осигурява автомобилен достъп на клиентите
и доставчиците му. Средствата, които са разплатени са в размер на 42 хил. лева.
Продължи процеса на рехабилитация на инфраструктура около бизнес-зони в
града, като бяха извършени текущи или основни ремонти. Освен реализираните обекти от
капиталовата програма, от предвидените средства за текущ ремонт бяха реализирани
следните ремонти, обслужващи бизнес-зони в общината:
 Преасфалтиране и нова вертикална планировка на пространството пред
„Хлебопроизводство и сладкарство“ЕООД, нова асфалтова настилка 880 м² на
стойност 18 110 лв.
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 Преасфалтиране на ул „Васил Ватев“ с. Калейца – нова асфалтова настилка 1217
м² на стойност 25 000 лв.
За подобряване на пътната инфраструктура в града и в населените места на
общината бяха изпълнени следните дейности: положена нова тротоарна настилка с
тротоарни плочи, асфалт и бетон – 3008,54 м2 ; положена нова асфалтова настилка в града
14 819,3 м2 ; на територията на кметствата са изкърпени 3554,95 м2 и е положена нова
асфалтова настилка от 19 801,33 м2 . Вложените средства за изпълнение на посочените
дейности са в размер на 881 хил. лева.
Продължава търсенето на най-подходящата форма за развитието на комплекс
„Состра“, било чрез използването на финансовите инструменти на ЕС или чрез способите,
които предоставя Закона за общинската собственост. За целта е възложено проектиране на
обекта. Посоченото остава като предизвикателство пред общинската администрация през
следващите години.
Друг важен общински обект, който е с потенциал да генерира приходи, все още
търси своя инвеститор. Това е минералния басейн, минерална баня и курортна
поликлиника в курорт „Шипковски минерални бани“. Намеренията на общинската
администрация да обяви имота на концесия бяха осуетени от настъпилите през годината
изменения в нормативната уредба в тази връзка и по-конкретно на Закона за концесиите.
През месец октомври 2018 г. се възползвахме от разпореждане на министърпредседателя на Република България за представяне на инвестиционни проекти за
подготовка на портфолио за партньори и потенциални инвеститори от Обединените
Арабски Емирства, като подготвихме изискващата се презентация на проекта, която беше
изпратена до Областна администрация – Ловеч и Българската агенция за инвестиции.
От 01.01.2018 г. влезе в сила новия Закон за концесиите. Бяха приети и
подзаконовите нормативни актове – Наредба за изискванията за определяне на финансовоикономическите елементи на концесията и Наредба за мониторинга, управлението и
контрола на концесиите. На практика изготвените в края на 2017 г. обосновка на
концесията, с приложени към нея технически, финансово-икономически и правен анализи;
проект на решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия; проект за
обявлението; проект на документацията за участие в процедурата за предоставяне на
концесията; проект на концесионния договор, трябва да бъдат изготвени отново съгласно
новите изисквания.
В изпълнение на нормативните изисквания, със свое Решение №775/27.09.2018 г.
Общинският съвет – Троян прие План за действие за общинските концесии на територията
на община Троян за периода 2018-2020 г. същият предвижда през 2019 г. процедура за
концесия „Управление, поддържане и експлоатация на плувен басейн, балнеолечебница и
поликлиника в с. Шипково, община Троян“.
Продажба по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол след
проведен публично оповестен конкурс 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,
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местността „Червянска лъка”, заедно със застроените в имота сгради и обслужващите
машини, съоръжения и др. Цената на сделката е 197 064 лв., без ДДС, или 236477 лв. с
ДДС, е платена изцяло от купувача „Рико стил“ ООД, гр. Троян в деня на подписване на
договора за продажба 21.05.2018 г.
В изпълнение на Решение №551/ 26.10.2017 год. на Общинският съвет – Троян
общинска администрация обяви общо три търга, съответно на 29.11.2017 год., 28.02.2018
год. и на 23.10.2018 год. за продажба на бивша резиденция „Къпинчо“. За първата обявена
дата имаше проявен интерес към имота, като бяха закупени пет тръжни документации за
участие, но оферта не беше подадена. С Решение №828/ 29.11.2018 год. общинският съвет
намали началната тръжна цена с 20 %. Предстои обявяване на публичен търг.
През 2018 година подадохме проектно предложение „Насърчаване на социалното
предприемачество в Общинско предприятие – Комунални услуги – Троян“ по процедура
BG05M9OP001-2.010 „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” по ОП
РЧР 2014-2020 с цел създаване на социално предприятие, което да подсигури работни
места на хора в неравностойно положение. Проектното предложение е включено в списъка
с резерви за финансиране при освобождаване на финансов ресурс по процедурата.
Предизвикателство, което стои пред нас, е кандидатстване с проектно предложение за
финансиране на социално предприятие по Мярка 4 „Социална икономика“ на СНЦ „МИГ
– ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН“.
За подобряване на екологичната инфраструктура през 2018 г. започна изпълнението
на проект "Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за
предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно
събрани зелени и/или биоразградими отпадъци) за развитие на регионалната система за
управление на отпадъците на регион Троян, включващ общините Троян и Априлци".
Проектът е на стойност 6 200 343,30 лв., от които: 4 595 576,97 лв. – безвъзмездна
финансова помощ; 540 090,70 лв. – съфинансиране от Община Троян; 60 040,08 лв. –
съфинансиране от Община Априлци и 1 004 665,55 ДДС. Проектът временно е спрян,
поради обжалване на проведената обществена поръчка за избор на изпълнител за дейност
инженеринг.
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ:
 Постигнато високо ниво на заетост в общината;
 Устойчиво развитие на местния бизнес;
 Поддържане на благоприятна данъчна среда;
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:
 Отдаване на концесия на плувен басейн, балнеолечебница и курортна
поликлиника в с. Шипково, община Троян“– подготвителни действия и обявяване
на процедура.
 Приключване на проектирането на комплекс „Состра“, съгласуване с НИНКН и
търсене на финансиране;
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 Приемане на общия устройствен план като основа за по-нататъшно устройствено
развитие на територията;
 Неизяснени докрай правила за комбинирано прилагане на финансови инструменти
при реализиране на инвестиционни намерения, които генерират нетни приходи.
2. Превръщане на общината в реален икономически субект
Една от предвидените дейности по приоритета е създаване на все по-стабилна
основа за прилагане на подхода „Водено от общността местно развитие“, чрез подкрепа на
„Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин“ (МИГ). В резултат на
последователната ни политика, успешното ни сътрудничество с МИГ продължава повече
от десет години.
Община Троян активно се включи в реализирането на Стратегията за водено от
общностите местно развитие на МИГ Троян, Априлци, Угърчин за периода 2016-2020 г.,
която е с бюджет от 6 376 005 лв.
През годината подготвихме две проектни предложения, с които кандидатствахме
пред МИГ по обявената процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№BG06RDNP001-19.004 „МИГ Троян, Априлци, Угърчин_66_1_М 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“, а именно:
 Обновяване на площи за широко обществено ползване в гр. Троян (градинка пред
киното и парк в ж. к. "Лъгът") с бюджет 588 524,37 лв.
 Ремонт и реконструкция на Народно читалище "Развитие - 1898 г.", с. Орешак,
община Троян с бюджет 441 600,00 лв.
Реализирането на предвидените в стратегията мерки, насочени към частните
инвеститори, е още една предпоставка за развитието на бизнес средата на територията на
общината.
Една от стъпките към постигане на целта за подобряване на жизнената среда и
качеството на живот в общината е осигуряването на чисти екологични храни за социални
цели, чрез развитие на дейности в земеделието и менажиране на общински земи. През
изминалата година успяхме да направим първите крачки в тази насока, като станахме
партньори на община Моан-Сарту (Франция) в реализирането на проект по програма
УРБАКТ, свързан с разработване на система за собствено производство на зеленчуци и
плодове, с цел доставяне на пресни био продукти за децата и учениците на територията на
общината. В периода юни-октомври 2018 г. беше реализирана първата фаза на проекта, по
време на която се размениха работни посещения на представители на партньорите.
Обменени бяха добри практики в производството на био храни и храненето на децата в
детска млечна кухня, детските градини и училищата. Очаква се втората фаза на проекта да
стартира през месец януари 2019 г. и да бъде с продължителност от две години. Ще се
разшири партньорството по проекта, като освен водещия партньор Муан-Сарту и
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партньорите от първа фаза Троян и Росиняно-Маритимо (Италия), ще се включат и градове
от Румъния, Гърция, Португалия, Белгия.
Друга заложена дейност за превръщането на общината в реален икономически
субект са мерките за осигуряване на заетост на трайно безработни лица на пазара на труда.
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, както следва:
 Чрез Регионална програма за заетост, в периода 11.06.2018 г. – 10.12.2018 г., бяха
осигурени работни места на 6 лица, като усвоената сума е 21 900,00 лв.
 По Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“ в
периода 22.08.2016 г. – 21.08.2018 г. беше осигурена заетост на едно лице.
Усвоената за 2018 г. сума е в размер на 4 533,01 лв. Усвоените средства за целия
период на договора са 14 220,00 лв. По същата програма за периода 15.08.2017 г. –
14.08.2019 г. се осигурява заетост на още 3 лица. Усвоената по договора сума за
2018 г. е 6 997,80 лв.
 По Национална програма „Помощ за пенсиониране“ се изпълняват 3 договора, с
периоди на изпълнение, както следва: от 01.11.2016 г. до 31.10.2018 г.; от
09.10.2017 г. до 08.10.2019 г.; от 15.08.2017 г. до 16.04.2019 г. Осигурена е заетост
на общо 3 лица. Договорите са на обща стойност 36 337,84 лв., като усвоените до
момента средства са в размер на 27 783,00 лв.
Друга дейност по приоритета е развитието на дейности в земеделието и менажиране
на общински земи, които да осигуряват екологично чисти храни за социални цели.
Поетапно организираме производство на плодове и зеленчуци върху общински земеделски
земи, с които да бъдат осигурявани част от продуктите за храненето за нуждите на
обединеното детско хранене, чрез създаване на овощна градина (ябълково насаждение) и
изграждане на оранжерия. Сключен е договор за създаване на ябълково насаждение.
Извършено е трасиране на имота и агротехнически мероприятия преди засаждане:
продълбочаване на почвата и двукратно изораване (кръстосано).Събрани са 2 оферти за
създаване на оранжерия за производство на зеленчуци. Необходимо е прецизиране на
избора на място с оглед ел. захранването и водоподаване до имота и разходите за
осигуряването им към настоящия. Направен е оглед на варианти за обсъждане.
Част от работата по приоритета е осигуряване на земеделските производители и
животновъди със земи от общинския поземлен фонд. Предоставят се пасища, мери и
ливади от общинския поземлен фонд за осигуряване на животновъди с регистрирани
животновъдни обекти. Изготвен е списък съдържащ 13 255 поземлени имота от общинския
поземлен фонд с НТП пасища, мери и ливади за индивидуално ползване. В срок до 10 март
2018 г. в Община Троян бяха подадени 32 заявления от животновъди с регистрирани
животновъдни обекти в Интегрираната информационна система на БАБХ, отглеждащи 1
377 броя животински единици. Бяха проведени 18 заседания на комисии, по землища, за
разпределение на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване. За землището на с.
Борима, с. Дълбок дол и с. Ломец поради недостатъчна площ бяха разпределени земи от
ОПФ в съседни землища. През годината бяха сключени нови 30 договора за ползване под
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наем на земи от общинския поземлен фонд с НТП пасища, мери и ливади, със срок от 5 до
10 години, считано от стопанската 2018/2019 год., за 334 поземлени имота с обща площ
4222 дка на стойност 20 626,83 лева. Сключени са нови 18 договора за аренда за 59 бр.
поземлени имоти с обща площ 227 дка на стойност 2 684 лева съгласно решения на
Общинския съвет – Троян. Подготвените за сключване едногодишни договори за т.н.
„бели петна“ за стопанската 2018/2019год. са 75, като очакваните постъпленията по тях са
22 967 лева. През финансовата 2018 г. постъпиха и суми от сключени едногодишни
договори за предходната стопанска 2017/2018 год. в размер на 5 420 лева.
Към настоящия момент Община Троян има сключени общо 323 договора за аренда
и наем на земи от ОПФ със срок по-дълъг от една година. Отдадените по тях поземлени
имоти възлизат на 3 813 бр., с обща площ 30 522 дка.
През 2018 година постъпленията от арендни договори, договори за наем, ползване,
полски пътища попадащи в масивите и така наречените „Бели петна“ са в размер на 166
674 лева, разпределени както следва: от договори за наем и аренда – 150 284 лв., от
договори за ползване на пасища – 5 079 лв., от „бели петна“ – 5 420 лв., от включени в
споразуменията полски пътища, съгласно Заповеди на Директора на ОДЗ Ловеч – 5 891
лева.
Със Заповед № I-3-178/22.02.2018 г. на Директора на РДГ – Ловеч бе утвърден нов
десетгодишен Горскостопански план за горските територии собственост на Община Троян
в района на дейност на ТП “Държавно горско стопанство – Троян“ и ТП “Държавно горско
стопанство – Борима“. Поземлените имоти общинска собственост представляващи гори по
смисъла на Закона за горите, установени при проведената инвентаризация предхождаща
утвърждаването на Горскостопанския план, възлизат на 5 117,5 хектара. Трикратното
увеличаване на горските територии собственост на Община Троян (от 1.880 ха до 5 117,5
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.
Дейност в общинските горски територии през годината се активизира чувствително
в сравнение с 2017 г. През годината са добити 6 956 пл.куб.м., като в това количество
влиза и обем от преходни количества в размер на 3 159 пл.куб.м., след проведени търгове с
явно наддаване на три тръжни сесии с дванадесет процедури. За добив на дърва по
ценоразпис (за местно население), съгласно Решение №538/28.09.2017г. на Общински
съвет – Троян, в землището на с. Дълбок дол бяха предвидени 172 пл.куб.м. През 2018 год.
няма ползване от тези количества. От 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. са издадени и 180 бр.
разрешителни за отсичане в земи извън горски територии, като събраните такси при
добиване на дървесина извън горския фонд са в размер на 9588 лв. Постъпленията за 2018
година от добив на дървесина на корен възлизат на 617 292 лева с включен ДДС, което е
над 2.5 пъти повече от постъпленията през 2017 г.
През 2018 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 305
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работни места. Изключение прави „Б К С“ ЕООД, което не осъществява дейност от 2016 г.
и с решение на общинския съвет от 01.12.2018 г. е обявено в ликвидация. С оглед
финансовите резултати от 2017 г., през 2018 г. внесения дивидент от едноличните
търговски дружества с общинско участие е в размер на 68 881 лв. (с приспаднат данък по
ЗДДФЛ), а общо с “Tърговия – Троян“ – АД възлиза на 127 681 лв.
Оптимизирана е дейността на общинските дружества чрез:
 вземане на стратегическо решение за бъдещето на „БКС“ ЕООД. Със свое
Решение №825/29.11.2018 г. Общинският съвет - Троян прекрати еднолично
търговско дружество с ограничена отговорност „БКС“, гр. Троян, считано от
01.12.2018 г. и откри производство по ликвидация. С решението беше определен
срок за ликвидация 8 месеца.
 оптимизиране дейността на ОП „Комунални услуги – Троян“. С Решение
№609/25.01.2018 г.
на Общинския съвет беше променена структурата и
числеността на Общинско предприятие „Комунални услуги – Троян”, насочена
към разграничаване отговорностите и персонализиране на контролните дейности,
увеличаване броя на строителните работници и числеността на звено
„Озеленяване“.
Във връзка с увеличаване на полезния обем на I и II клетка на Регионално депо за
неопасни отпадъци Троян – Априлци започнахме етапно строителство, като през 2018 год.
се изпълни първи подетап на етап 1: Изграждане на дига от км 0+300 до км 0+480.
Изградена беше 180 м. дига, като вложените средства са в размер на 388 000 лева. По този
начин се увеличи свободният обем за депониране в първа и втора клетка на Регионалното
депо.
Очаква се Заповед за прекратяване на държавната приемателна комисия, която
доведе до подписване на допълнително споразумение със строителя, което да позволи да
бъде
направено
окончателното
плащане
към
изпълнителя
(цесионера).
Предизвикателствата продължават с обявяването на процедура за изпълнител на СМР на
втория подетап от изграждането на дигата.
През 2018 г. продължи работата по усъвършенстване на стартиралата ГИС
платформа със събиране и подготовка на данни за създаване на слой за подземната
инфраструктура. Окончателно платформата ще добие завършен вид след одобряване на
Общия устройствен план на община Троян.
През годината стартира подготовка на дейностите за оптимизиране използването на
терените на пазара и Стоковото тържище, като част от „Общински пазари“ ЕООД.
Извършена е оценка на действащото градоустройство, следва да се заложи за проектиране
частично изменение на действащия план за застрояване е регулация.
Повишаване на ефективността на Консултативния съвет за икономическо развитие
на Община Троян за идентифициране на важни за общината проблеми и предлагане на
възможни решения: През 2018 г. Консултативният съвет за икономическо развитие на
Община Троян проведе 2 заседания на които бяха разгледани важни въпроси свързани с
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икономиката на общината като: развитие на Курорт Чифлика – проблеми и възможни
решения; информация за предоставянето на минералните води от находище с. Шипково на
Община Троян; информация относно прекратяване дейността на цех за производство на
фазер във „Велде България“ – АД, гр. Троян.
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ:
 Устойчиво развитие на общинските дружества;
 Повишена ефективност в ползването на общинския поземлен и горски фонд;
 Повишена ефективност в работата на Консултативния съвет за икономическо
развитие на Община Троян;
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:
 Приключване ликвидацията на „Б К С“ – ЕООД.
 Създаване на овощна градина и оранжерия за осигуряване на обединеното детско
хранене.
3. Подкрепа и насърчаване на туризма
Макар и самостоятелно формулиран настоящия приоритет, поради неговото
значение за икономическия комплекс на общината, той по своята същност е съвкупност от
предприеманите мерки за насърчаване на инвестициите в община Троян, в т. ч. и в сферата
на културата.
Два са стратегическите обекти за изпълнение на приоритета, които по своето
значение са прехвърлили границите на общината и имат характер на обекти от регионално
и дори национално значение:
 туристически маршрут „Виа Траяна Балканика“, част от който е Археологически
комплекс „Состра“;
 минералния басейн, минерална баня и курортна поликлиника в курорт
„Шипковски минерални бани“.
Предприетите през годината действия спрямо тях са описани в настоящия отчет към
приоритет I.
През 2018 г. община Троян е посетена от 63 812 туристи, които са реализирали 138
685 нощувки. Към същия период през 2017 г. са реализирани 151 465 нощувки от 67 137
човека. Спадът в нощувките се дължи на прекратяване дейността на хотел „Чифлика Палас
Ризорт и Спа“ от м. февруари и на х. Балкан, с. Чифлик за периода март-май.
През 2018 г. постъпленията от дейности в областта на туризма са, както следва: от
туристически данък 95 630 лв., от такси за категоризации 11 500 лв.
През годината бяха организирани иновативни рекламни кампании и подкрепа на
събития за популяризиране на региона и 150 годишнината от обявяването на Троян за град.
Община Троян взе активно участие на следните туристически борси и туристически
формати: Международна туристическа борса „Ваканция и спа експо 2018 г.” в гр. София,
Международно Туристическо изложение „Културен Туризъм“ в гр. Велико Търново,
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„Шестата работна среща на бизнеса с местната власт“ от АБТТА в гр. Кюстендил. В
партньорство с общините София, Пловдив и Габрово домакинствахме на международния
формат „Криейтив инфотур“.
Успешно реализирахме наложилите се във времето събития: „Български Фестивал
на сливата – 2018“, „Рок академия и бирен фестивал – 2018“, Фестивала "Здравей здраве
Троян 2018", „Празника на билките, планината и туризма – 2018“, “Джулай морнинг 2018“.
Община Троян продължава да се рекламира активно като туристическа дестинация чрез
редица комуникационни канали – външна реклама на собствени билбордове на АМ
„Тракия“, АМ „Хемус“ и на територията на общината, рекламни пана в атрактивни спирки
на метрото и в гр. София, в интернет и в социалните мрежи. Във връзка със 150 години от
обявяването на Троян за град бяха издадени рекламни каталози „150 години град Троян –
150 причини да го посетиш“. Изработени бяха и брандирани подаръчни комплекти за
гостите на събитието. През 2018 година бе засилено присъствието на дестинация Троян в
интернет чрез изработване на 150 дигитални визии на 150 причини да посетиш Троян, с
които регулярно бяха създавани публикации в Instagram, Facebook и visit.troyan.bg.
Основна цел бе привличането на нови последователи в социалните мрежи и обвързване на
съществуващите с атрактивно, оптимизирано съдържание (снимки, текстове, хаштагове) с
цел разпространение на информация „от уста на уста“.
Информационно-културния център с всяка изминала година се утвърждава като
партньор на бизнеса в хотелиерството и ресторантьорството и на културните институции.
През 2018 г. са проведени 143 събития – изложби, представяния на популярни български
писатели и интелектуалци пред троянската публика, концерти, фестивали, награждавания,
обучения, семинари, конференции, заседания на общинския съвет, сватбени ритуали. При
проведени 64 събития през 2017 г., повече от двукратният ръст на проведените събития
през 2018 г. показва, че ИКЦ се утвърждава като предпочитан партньор за провеждане на
обществени, културни и социални събития. През 2018 г. 1 133 туриста, от които 244
чужденци, са посетили ИКЦ и са получили информация относно обектите за настаняване,
заведенията за хранене и развлечения, природните забележителности и културноисторически паметници, туристическите маршрути и еко-пътеки, видовете транспорт и
комуникация, културен календар – фестивали, изложения, концерти и други значими
събития от обществения живот на града.
Осъществени бяха необходимите действия по стопанисване и управление на
минералните води от находище с. Шипково. С Решение №26/07.03.2018 г. на министъра на
околната среда и водите, минералните води от находище с.Шипково са предоставени
безвъзмездно за управление и ползване на Община Троян за срок до 01.01.2036 г.
Предприехме действия за издаване на балнеологични оценки за сондажи Л-2, Л-28, и
КЕИ, сертификат на сондаж Л-2. На своето заседание през м. декември Общинският съвет
прие тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на територията на Община
Троян,
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ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ:
 Устойчиво развитие на сектора;
 Удачно използване на 150-та годишнина на града за актива кампания за
популяризиране на общината;
 Утвърждаване на Информационно-културния център като партньор на бизнеса в
хотелиерството и ресторантьорството и на културните институции;
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:
 Продължаване действията по стопанисване и управление на минералните води от
находище с.Шипково;
 Придобиване на част от имот – частна собственост за реализация на улица,
обслужваща Архитектурно – етнографски комплекс „Чаршията“;
 Засилване ролята на „Консултативния съвет по туризъм“
 Напредък в развитието на тежките инфраструктурни проблеми на курорта в
Чифлик.

4. Привличане и задържане на младите хора
Привличането и задържането на младите хора в общината е един от най-важните
приоритети на местната власт. Един от способите за постигане на поставените цели в тази
насока е съхраняване на традиционните и създаване на разнообразни и иновативни
културни продукти и спортни събития, отразени в т.6.
През последните години се забелязва, макар и колеблив, ръст в раждаемостта в
общината.
В посочената по-долу таблица е даден анализ на родените в град Троян деца за
последните пет години и децата с постоянен/настоящ адрес на територията на община
Троян, като в тях са включени и деца, родени в други населени места, през посочените
години.
Родени в
гр. Троян
2018 г.
2017 г.
2016 г.
2015 г.
2014 г.

322
352
353
333
303

С постоянен
адрес в община
Троян
196
241
229
222
203

С настоящ адрес
в община Троян
182
234
219
207
204

С постоянен и
настоящ адрес в
община Троян
172
218
205
193
183

Една от мерките за изпълнение на приоритета е ограничаването на младежката
безработица. Както всяка година, така и през 2018 г., бяха привлечени средства по
Национална програма „Старт на кариерата“. В периода от 01.02.2018 г. до 31.10.2018 г.
беше осигурена заетост на три лица. Усвоените средства са в размер на 19 287,72 лв.
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Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни
заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в община Троян работи вече
6 години. Създаден е с Решение №193/27.09.2012 г. на ОбС – Троян и приема заявления за
финансиране на процедури от 1 ноември 2012 г. За периода от създаването на фонда са
постъпили и са обработени общо 42 заявления за ползване на средства от фонда, одобрени
и изплатени са общо 60 331 лв., като от тях през 2018 година към момента са отпуснати
12.470 лв. Максималната сума, която може да бъде отпусната на двойка заявители в една
календарна година, е 2000 лв. Денят, в който проплака първото бебе на троянския фонд за
асистирана репродукция – 25 март 2014 г . (Благовещение) е символичен. Разчитаме това
като знак за още благи вести в семействата и двойките с репродуктивни проблеми. Към
момента в резултат на процедури, осъществени с финансовата подкрепа на Общински
фонд за асистирана репродукция, са родени 7 деца.
През 2017 г. Общински съвет Троян прие Решение №521 от 26.07.2017 г. за
учредяване на Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в
сектор „Здравеопазване“ за Община Троян, чиято дейност да се извършва от Комисия към
Фонда. За периода от създаването на Фонда са приети две заявления на студенти, като са
взети решения за отпускане на стипендии в размер на 60% от минималната работна
заплата за страната месечно, изплащани за пет месеца от всеки семестър, а изплащането
започва от месеца, следващ месеца, в който е влязло в сила решението на ОбС. Сключени
са предварителни договори за работа със стипендиантите, със СБАЛББ – Троян ЕООД“ и с
„МБАЛ- Троян“ ЕООД, за длъжностите съответно „лекар“ и „медицински рехабилитатор,
ерготерапевт“. Изплатени до момента са общо 3336 лв., като от тях през 2018 г. са
изплатени 3060 лв. за единия стипендиант, а за втория изплащането ще започне от януари
2019 г.
Във връзка с Българското председателство на Съвета на ЕС, с постановление на
Министерски съвет бяха одобрени допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за
финансиране на общински проекти по грантова схема: „Подкрепа на инициативи на
общините, свързани с регионалното измерение на БПСЕС 2018”.
Община Троян подготви и реализира проект „Децата на Троян, град на 150 години –
деца на Европа“. В рамките на проекта, в периода от 25.04.2018 г. до 09.05.2018 г., с
партньорството на Народно читалище „Наука – 1870 г.“, гр. Троян, беше проведен
Фестивал на талантите и интересите в град Троян. Във фестивала участваха 320 деца от
широк възрастов диапазон – предучилищна и училищна възраст в следните изяви: детска
рисунка, вокално изпълнение, танци, четене, лично авторско творчество, инструментално
изпълнение, художествено слово, мултимедийна презентация, карнавално дефиле. В
програмата бяха включени и три изложби: кулинарна изложба, изложба на домашни
любимци и колекции и хобита. Фестивалът беше посветен и на 150 годишнината от
обявяването на Троян за град. Заключителният концерт се състоя на 09.05.2018 г. – Денят
на Европа. Посредством похватите на изкуството и културата фестивалът привлече
обществения интерес към темите за членството на Република България в ЕС и Българското
председателство и честването на 150 годишнината на град Троян. Всички участници в
проявите на фестивала получиха грамоти с логото на председателството, община Троян и
фестивала, както и брандирани химикалки и магнити за спомен от участието си в
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събитието. Във фоайето на общината бяха изложени избрани рисунки на децата от първия
фестивален ден под мотото: „Град Троян – частица от голямото семейство на Европейския
съюз“.
С цел реализиране на проект за изграждане на младежко градче с преференциални
условия за предоставяне на терени за жилища и база за отдих на млади хора през 2018
година се процедира на градоустройствено решение за кв. Ливадето. Създаването на
Многофункционална зала за спортни и културни събития ще бъде още една крачка за
задържането на младите хора в Троян. В тази връзка през 2018 година е извършено
прединвестиционно проучване на различни терени с възможност за изграждане на зала.
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ:
 Ограничаване на негативните демографски тенденции;
 Устойчив ръст в раждаемостта на територията на общината;
 Устойчива тенденция за намаляване на младежката безработица;
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:
 Търсене на по-нататъшни възможности за финансово подпомагане на обучението
на дефицитни за общината специалисти срещу трайна ангажираност за заемане на
работни места;
 Реализиране на проект за изграждане на младежко градче с преференциални
условия за предоставяне на терени за жилища и база за отдих на млади хора;
 Проектиране и изграждане на Тренировъчна зала за спортни събития;

5. Подобряване на средата
Подобряването на средата, чрез подобряване на инфраструктурата във всичките ѝ
аспекти и подобряване на околната среда, е най-важната предпоставка за повишаване на
стандарта на живот в общината и за привличане на инвестиции.
През 2018 г. приключи изпълнението на предвидените строителни дейности 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 бяха администрирани общо 5 договора на обща стойност 3 046 053,71 лв. Сградата
на бл. 219 в ж. к. „Лъгът“ беше изпълнена и въведена в експлоатация през 2017 г. През
2018 г. бяха изпълнени СМР на сградите бл.13 и бл.15 в ж.к.„Лъгът“, бл.3 в ж.к. „Младост“
и бл. „Строител II“. Дейностите по националната програма за петте сгради обхващат общо
263 домакинства.
През 2018 г. приключи изпълнението на 6 проекта на обща стойност 6 924 545,72
лв. по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001
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„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. В резултат от изпълнението на проектите са обновени:
 21 бр. жилищни сгради с общо 169 обекти, на обща стойност 3 740 580,18 лв.
 обществена сграда на държавната администрация, находяща се в гр. Троян, ул. „Г.
С. Раковски“ №1“ (сградата на пожарната), на стойност 583 060,08 лв., 100%
безвъзмездна финансова помощ;
 сграда на общинската културна инфраструктура, находяща се в гр. Троян, пл.
„Възраждане“ (сградата на читалището), на стойност 933 571,78 лв., от които
923 659,46 лв. безвъзмездна финансова помощ и 9 912,35 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 710 751,02 лв., от които
684.803,98 лв. безвъзмездна финансова помощ и 25 947,04 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 956 582,66 лв., от които 937 509,31 лв.
безвъзмездна финансова помощ и 19 073,35 лв. – собствен принос на
бенефициента.
През месец март 2018 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР) обяви процедура за подбор на проекти BG16RFOP001-2.002
„Енергийна ефективност в периферните райони-2“ по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за
енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР. Още с
обявяването на процедурата Общинската администрация започна активна работа в две
направление: по идентифициране на допустимите за финансиране публични сгради и
разяснителна кампания сред гражданите за възможността за финансиране на
енергоспестяващи мерки в жилищни сгради и оказване на конкретна експертна помощ на
желаещите да се възползват от предоставената възможност. По отношение на
идентифицирането на допустимите за финансиране публични сгради, Общинската
администрация се спря на сградата на РПУ – Троян – единствената публична сграда в гр.
Троян, която към момента не беше обхваната от прилагане на мерки за нейната енергийна
ефективност.
Съобразно обявените условия за кандидатстване, Община Троян даде възможност
на всички заинтересовани граждани да подадат Заявления за интерес и финансова помощ
при условие, че същите са придружени от техническо и енергийно обследване за
съответната сграда и технически/работен проект в пълна степен на проектна готовност.
При така поставените условия бяха подадени 2 бр. Заявления за интерес и финансова
помощ за сградите на ул. „Христо Ботев“ №160 и ул. „Христо Ботев“ №266-272.
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В резултат на всички предприети действия беше подготвено и подадено проектно
предложение с наименование „Повишаване на енергийната ефективност на сградите:
административна сграда на държавната администрация на ул. „Захари Стоянов“ №4, гр.
Троян (РУ „Полиция“); МЖС на ул. „Христо Ботев“ №160, гр. Троян, и МЖС на ул.
„Христо Ботев“ №266-272, гр. Троян“. Проектното предложение е с бюджет от 1 199
989,40 лв. и е в процес на оценка.
През 2018 г. с финансовата подкрепа на проект „Красива България“ бяха изпълнени
два проекта:
 Проект „Основен ремонт на Центъра за административно обслужване и салона в
сградата на Общинска администрация – Троян“. Проектът е с бюджет 179 891,00
лв., от които 71 956,00 лв. безвъзмездна финансова помощ и 107 935,00 лв.
съфинансиране от Община Троян.
В резултат от изпълнението на проекта, салонът на Община Троян придоби нова,
модерна визия. Същият е оборудван със съвременна техника, позволяваща провеждане на
редица и разнообразни мероприятия. Нов облик придоби и Центърът за административно
обслужване в сградата на Община Троян. Същият се превърна в едно по-приветливо и
удобно място за бизнеса, гражданите и гостите на общината.
 Проект „Строително-монтажни работи в административна сграда – общинска
собственост, находяща се на адрес гр. Троян, пл. „Възраждане“ №1, за поставяне
на подемни съоръжения (платформи) за преодоляване на различни нива от хора с
двигателни проблеми“ на стойност 36 677,70 лв., от които 26 374,39 лв.
безвъзмездна финансова помощ и 11 303,31 лв. съфинансиране от Община Троян.
За подобряване на уличната инфраструктурата се възползвахме от възможността,
която предостави Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
(ПРСР 2014-2020 г.), като кандидатствахме за финансиране на проект „Реконструкция на
ул. „Стефан Караджа“ и ул. “Захари Зограф“, находящи се в град Троян, заедно със
съоръженията и принадлежностите към тях“, на стойност 1 408 151,78 лв.
За кандидатстване по ПРСР 2014-2020 г., Община Троян подготви и подаде още две
проектни предложения:
 Реконструкция на общинска сграда, в която се предоставят обществени услуги,
представляваща сграда на кметство с. Голяма Желязна, община Троян, с цел
подобряване на нейната енергийна ефективност на стойност 193 731,04 лв.;
 Обновяване на площи за широко обществено ползване в гр. Троян и с. Старо село,
община Троян (алеи парк „Къпинчо“, градинка при НУПИ) на стойност 588 524,37
лв.
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“. През 2018 г. програмата беше насочена към проекти, включващи обществено
значими дейности, посветени на 150 годишнината от обявяването на Троян за град.
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Одобрени за финансиране бяха 13 бр. проектни предложения на обща стойност 39 198,50
лв., в областите:





Културна инфраструктура;
Туристически атракции;
Създаване на по-благоприятна среда за учащите се;
Подобряване на терени и сгради за обществено ползване в населените места от
общината;
 Подобряване на жизнената среда.
За реализацията на проектите от общинския бюджет са изплатени 26 023,53 лв.
През 2018 год. започна реализацията на един от предвидените мащабни проекта –
„Реконструкция кръстовище ул. „В. Левски“ и ул. „Минко Радковски“ /при АИР/. Срокът
за приключване на договора е месец юни 2019 год. Изпълнените дейности до момента са в
размер на 190 000 лева.
Във връзка с повишаване на експлоатационните качества на общинската пътна
мрежа е положена нова асфалтова настилка 8 286 м2 и са изкърпени 3 418,3 м2. Стойността
на изразходените средства е в размер на 182 000 лева.
През годината бе извършен почистване на речното корито на р. Бели Осъм на
участъци, попадащи в централна градска част, на стойност 36 000 лева.
С цел обособяване на паркоместа се процедира придобиване на имоти за
реализиране на ул. „Г. С. Раковски“ в участъка от моста на полицията до поделението.
Придобит чрез покупка от собственика бе поземлен имот с идентификатор 73198.502.403
по кадастралната карта на гр. Троян, за реализиране на проект „Реконструкция на участък
от ул. “Георги С. Раковски“ за обособяване на паркоместа“ при цена в размер на 2 700 лв.
За останалите два имота за осигуряване на проекта е в ход процедура по принудително
отчуждаване по реда на Закона за общинската собственост.
През 2018 година стартира проучване и разработване на цялостна програма за
изграждане на паркинги. Програмата има за цел да удовлетвори максимално нуждата от
нови паркоместа, съобразявайки се с даденостите и нормативната уредба. Съобразена е с
Генералният комуникационно-транспортен план (1979 г.), Генерален план за организация
на движението в град Троян и Действащи ПУП за територията на ЦГЧ. Решения са
съобразени с достъпа до комуникационно натоварените зони с необходимост от нови
паркоместа в най-посещаваната част от града, с възможното техническо решение предвид
релефа в тези зони, както и с осигуряване на безпрепятствена пешеходна връзка до тях.
Програмата дава възможност за реализиране на 545 нови паркоместа.
Предизвикателството, което стои пред нас, е успешното реализиране на програмата.
През годината продължават действията за предоставяне на право на строеж на
гаражи в ЖК „Лъгът“ като алтернативно решение на съществуващите нерегламентирано
поставени гаражни клетки и гаражи. Възложен и изготвен е типов проект и вертикално
заснемане. Извършени са огледи и са съставени Уведомления за премахване на гаражите,
разположени на общински терен по чл. 65 от ЗОС – 21 бр. Извършени са дейности за
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предоставяне на терените, въпреки това съществува вероятност част от гаражите да бъдат
премахнати принудително.
Ефективно и ефикасно управление на отпадъците, в т.ч. довършване на Депо за
твърди битови отпадъци с трета клетка и изграждане на сепарираща и компостираща
инсталация с цел подобряване на околната среда. Финализиране на процедура за промяна
на комплексно разрешително на „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините
Троян и Априлци“ (очаква се до края на януари 2019г.). Организирано е подготвяне и е
подадено в ИАОС заявление за издаване на ново Комплексно разрешително за
„Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Троян и Априлци“, както и са
проведени съпътстващите процедури в РИОСВ – Плевен.
За започване на строителство на дига на Първа и Втора клетки е одобрен работен
проект и издадено Разрешение за строеж. Извършените технически дейности дават
възможност за започване на строителство, реализиран е първи етап.
През годината са извършени следните услуги на бизнеса, земеделските
производители и граждани в област Екология:
 Издадени са 37 бр. становища за допустим брой животни, съобразно Наредбата за
реда и условията при отглеждане на селскостопански животни на територията на
община Троян;
 Обработени са 64 броя заявления за осичане на дървета в частни имоти и 91 броя
заявления за дървета в общински имоти;
 Обработени са 51 броя жалби.
ОП „Комунални услуги“ продължи да изпълнява основната част от комуналните
дейности на територията на общината.
Планираните мероприятия в дейност „Чистота” по план-сметката са изпълнени.
Закупени са контейнери тип „Бобър” 1100л. – 172 бр. и са подменени съдовете по трите
главни улици “Васил Левски”, “Христо Ботев” и частично по улица “Ген. Карцов”.
Старите съдове от посочените улици са използвани за подмяна на унищожени контейнери
в кварталите, страничните райони на града и селата. Извършен е ремонт на колелета и
капаци. Подобрена е хигиената около контейнерите във всички райони на града, както и
организацията на извозване по селата. Добрата координация с кметовете на населени места
и постоянния обход от страна на предприятието доведе до постигане на видими резултати
по отношение на хигиената. Започнахме поетапна подмяна на големи контейнери – 4
куб.м. с по-малки съдове – Бобри 1100 л. и кофи 120 л. Това постепенно ще намали
разходите, тъй като един район или село ще се извозва само от един вид машина.
През пролетта е извършено измиване на целия град, който е поддържан чист през
лятото и есента с две метачни машини. Във връзка със строителната дейност в града е
осъществено многократно измиване на отделни улици, поради високата запрашеност.
През 2018 г. във връзка с необходимостта от закупуване на транспортни средства,
обезпечаващи функционирането на общинската система за управление на отпадъците, в
съответствие с Решение № 638 /29.03.2018г. на Общински съвет – Троян и Решение № 08-
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ОДО-51/22.11.2018г. на РИОСВ – Плевен се освободи сума по реда на чл. 64 от Закона за
управление на отпадъците и чл.20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за следната техника:
 Специализиран автомобил за събиране и транспортиране на отпадъци
 Товарен автомобил за зелени отпадъци от обществени паркове и градини
 Товарен автомобил за едрогабаритни отпадъци и вещи с потенциал за повторна
употреба
ОП „Комунални услуги“ вложи усилия в поддържане на цветните и зелени площи.
Извършвани са текуща резитба, косене и поливане на тревните площи. Изградени са
няколко нови зелени карета – разклон Калейца, северен вход на град Троян и паметник на
ген. Вазов. Посочените места са покрити с тревен чим, цветна и храстовидна растителност.
На част от мантинелата на северния вход е посята храстовидна растителност, с цел
оформяне на жив плет. Обхванат е участъка до бензиностанция Кампос. Сезонната цветна
растителност през годината е подменена три пъти – през пролетта, през есента и междинно
– с хризантеми. При есенното залагане на разсада са засяти и луковични растения – лалета.
През годината са посадени компенсаторно след премахване на изсъхнали 51 броя дървета.
Извършено е косене на крайпътни пространства и почистване на клони и висока
растителност с машина за контурна резитба по цялата общинска мрежа.
В двата гробищни парка поддръжката, косенето и почистването се извършвани по
график. Поставени са допълнителни табла за некролози на нов гробищен парк, както и
навес за подавки на входа. В залата за погребения беше подставен климатик. Изработени
са Регистър на гробните места и регистър на извършените погребения. Направено е ново
оразмеряване на гробни места на нов гробищен парк. Таксите за извършените погребения
се отчитат в срок по сметката на Община Троян.
Приютът за безстопанствени животни възобнови дейността си на 05.07.2018г. Беше
назначен нов управител, който премина курс за квалификация. Беше извършен основен
ремонт на служебния автомобил за дейността и беше подновен неговия лиценз за превоз
на кучета. За периода от месец юли до момента са заловени, обезпаразитени, кастрирани и
пуснати обратно 78 броя кучета, 67 броя от тях са ваксинирани против бяс.
В звено „Поддръжка и ремонт” на ОП „Комунални услуги“ са изпълнени голяма
част от задачите от утвърдения списък за годината. Освен това са реализирани много
аварийни ремонти и дейности по възлагателни писма. Основните ремонтни дейности са
следните:
 Ремонт и възстановяване на пешеходни мостове – с. Калейца и с. Терзийско
 Изкърпване със студена асфалтова смес 12 т. – 120 кв.м.
 Направа на подпорни стени – с. Балканец, с. Терзийско (водосток), Горно Трапе,
с..Белиш (водосток)
 Обезопасяване на участъци от платната за движение с мантинели и парапети –
с..Балканец, с. Дебнево, с. Терзийско, с. Чифлик
 Поддръжка и ремонт на съоръжения по детски площадки
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 Ремонт и направа на съоръжения по уличната мрежа с цел отводняване –
водостоци, линейни дъждоприемници, канавки – с. Черни Осъм, с. Орешак, с.
Бели Осъм, с..Белиш, с. Гумощник, с. Калейца
 Ограждане на общински имоти и гробищни паркове
 Направа и ремонт на стълбища – с. Ломец, с. Балканец, гр. Троян
 Поддържане на знаковото стопанство
 Насипване на пътища и площадки с фрезован асфалт, речна баластра и минерал
бетон
За дейността по снегопочистване на общинската мрежа в Троян през 2018г. е
закупен камион с песъкар и гребло за сняг. Пътищата в Троян се обработват със сол и
калциев хлорид, което дава възможност за по-лесно почистване през пролетния сезон.
В звено „Улично осветление” е извършена подмяна на всички дефектирали
осветителни тела в Троян и селата. Своевременно са отстранявани всички аварии.
Извършен е монтаж на нови стълбове и осветителни тела в ж.к. Буковец и кв. Балкан,
както и монтаж и демонтаж на коледна украса и подготовка за всички провеждани
празници.
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ:
 Изпълнени са основните задачи от капиталовата програма на Общината с обем
1 951 107 лв.
 Успешно приключени са проектите за енергийна ефективност на публични и
жилищни сгради, в среда на променящи се условия в хода на изпълнение на
проектите;
 Осигурено е финансиране за ритмични разплащания към изпълнителите на
дейностите по проектите.
 Подобрена е жизнената среда в общината.
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:
 Като сериозен проблем се откроява липсата на квалифицирани кадри в
строителството, което от своя страна води до проблеми свързани с качеството на
изпълнение. Трябва спешно да се търсят решения на държавно ниво, тъй като
тенденцията е към задълбочаване на кризата.
 Учредяване право на строеж на гаражи в ж.к. „Лъгът“;
 Приемане и поетапна реализация на програма за паркоместа в ЦГЧ.
 Успешно изпълнение на очаквани нови договори за безвъзмездна финансова
помощ за подадените вече проектни предложения;
 Засилване на контрола по изпълнението на възложените задачи на изпълнителите.
 Активни действия пред АПИ за реконструкция на републиканско трасе II-35 в
района от кв. Велчевско до бензиностанция „Лукойл“;
 Активни действия пред АДИ за изграждане на мост над р.Осъм при
бензиностанция „Лукойл“;
 Активни действия пред АПИ за реконструкция на южен вход на гр. Троян.
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6. Осигуряване на качествени социални, здравни, административни и други услуги
на гражданите
Успешно се изпълнява проект „Изграждане на Дневен център за деца с увреждания
и техните семейства в гр. Троян“. Инвестицията е на стойност 424 987 лв. и се осъществява
с финансовата помощ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Сключен
бе договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001-0013-C01 , финансиран
по ОПРР 2014-2020. Предизвикателството, което стои пред нас е да се осъществи плавен
преход между проекта за изграждане на социална инфраструктура и проекта за
предоставяне на социалната услуга, който ще се финансира със средства по ОПРЧР 20142020,
процедура
BG05M9OP001-2.019
„Продължаваща
подкрепа
за
деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и
интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“, КОМПОНЕНТ 1.
Разкрита е социална услуга Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни
лица с деменция, считано от 01.09.2018 г. Изградена е достъпна среда и е сключен договор
за външно възлагане с „Хуманност и Дълголетие“ ООД, гр. София. Предизвикателството,
което стои пред нас през следващата година е извършването на ремонт на материалната
база в ЦНСТ за пълнолетни лица с деменция с цел увеличаване броя на санитарните възли
и кандидатстване за увеличаване на капацитета на услугата на 12 места през 2019 г.
Извършена е нова организация на работата в Комплекса за социални услуги с.
Дълбок дол. Оказана е експертна помощ на персонала за подобряване качеството на
предоставяните социални услуги и изпълнение на предписания от ДАЗД за ЦНСТДБУ.
Прекратен е договора с външен доставчик, считано от 03.12.2018 г. Взето е решение на
Общински съвет Троян за закриване на социалната услуга Център за настаняване от
семеен тип за деца без увреждания, считано 01.04.2019 г. Извършен е подбор на персонал
за предоставяне на услугите от Община Троян. Сключени са договори с доставчик на
храна. Изготвени са процедури и правила за работа.
Предоставяни са услуги в домашна среда – личен асистент, социален асистент и
домашен помощник с осигурено финансиране от Държавния бюджет в размер на 305 750
лева, съгласно ПМС 332 от 17.12.2017 г. Обслужвани са 102 потребители, в т.ч. 75 от
личен асистент, 13 от социален асистент и 14 от домашен помощник. Назначени са 72
изпълнители на услуги: 56 на длъжност личен асистент, 6 социален асистент и 10 на
длъжност домашен помощник. През следващата година стои пред нас въпросът за
удовлетворяване на потребностите от този вид услуги, предвид големия брой нуждаещи
се. Оформен е списък на чакащи от 55 деца и лица с увреждания и възрастни в
невъзможност за самообслужване. Очаква се решение как ще се финансират услугите,
вероятно с ново ПМС.
През 2018 г., в партньорство с Агенция за социално подпомагане, Община Троян
продължи 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 110 998,80 лв. В резултат от
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изпълнението на проекта се осигурява топъл обяд на 60 бр. лица. Усвоените средства през
2018 г. са в размер на 30 690,00 лв.
Комисията към Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани
от Община Троян проведе 6 заседания и разгледа 20 заявления за подпомагане от граждани
на Община Троян. Отпуснатите средства за подпомагане лечението на 18 граждани на
общината възлизат на обща стойност 19 300.00 лв.
Отпуснати бях социални помощи на нуждаещи се граждани от Община Троян по
решение на Общински съвет – Троян. Отпуснатите средства са в размер на 13 384.00 лв и
са предоставени на 16 нуждаещи се жители на Община Троян.
Осигурено е обслужване на деца и ученици, чрез здравните кабинети в детски
градини и училища на територията на община Троян. Разкрити са 17 здравни кабинети с
14,5 щата медицински персонал, в т.ч. двама лекари, трима фелдшери и 9,5 медицински
сестри. Така са осигурени медицинско наблюдение и грижи на 3 405 деца и ученици.
Осигурени медикаменти за спешните шкафове на стойност 2 000 лв. Ниското заплащане
труда на медицинските специалисти е сериозен проблем. Негативно влияние оказва и
непрекъснато намаляване броя на децата и учениците на територията на общината, което
ежегодно снижава средствата по стандарт и създава затруднения при осигуряване на
медицинска помощ в ДГ и училища в селата.
През м. ноември, съвместно с НСОРБ, беше проведена кампания с осигурени
безплатни профилактични прегледи от специалисти – кардиолози от Националното
кардиологично дружество. Извършени са безплатни кардиологични прегледи на 109 лица
от 4 села в общината (Горно Трапе – 23; Врабево – 16; Голяма Желязна – 50 и Орешак 20).
Диагностицирани и насочени за диспансеризация са 30 лица. Пет лица са насочени за
спешна хоспитализация в Кардиологична клиника „Сърце и мозък“ гр. Плевен.
Националите и регионални програми, чрез които Община Троян осигури временна
заетост на неравнопоставени групи на пазара на труда са:
 HП ,,Помощ за пенсиониране“ са работили 4 лица. Обща стойност на програмата
41.814,50 лв.;
 HП ,,3aeтост и обучение на хора с трайни увреждания" са работили 3 лица. Обща
стойност на програмата 27 478,52 лв.;
 HП ,,Cтарт на кариерата" са работили 3 лица. Обща стойност на програмата
19.287,72 лв.;
 Регионална програма за заетост са работили 6 лица. Обща стойност на програмата
21 899,88 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 г. и е със срок на изпълнение до 31.12.2021 г. През 2018 г. са
усвоени 84.710,00 лв. за грижа и отглеждане в приемни семейства на 7 деца. Осиновени са
2 деца и са новонастанени 3 деца.
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Транспортното обслужване на населението остава важно за определена група от
него. През 2018 г. бе финализирана процедура по реда на Закона за обществените поръчки
и бяха сключени договори със срок на действие от 5 години за извършване на обществен
превоз на пътници от Републиканската транспортна схема: автобусни линии: СофияТроян, София-Врабево, Плевен-Троян и Велико Търново-Троян; от Областната
транспортна схема на Ловешка област: Ловеч-Троян, както и по всички автобусни линии
от Общинската транспортна схема на град Троян, включително и вътрешноградските.
През месец ноември, превозвачът ЕТ „Импорт експорт 2000 В. Великов“ гр. Плевен,
извършващ обслужващ линиите София-Врабево и Троян-Горно Трапе, уведоми Община
Троян за прекратяване изпълнението на договора, без да спази двумесечен срок за
предизвестие. След бързата реакция на общината беше сключен договор за срок от една
година с превозвача ЕТ „Грация –Геновева Краева“
Все по-ясно очертаващ се проблем в обществения превоз на пътници е
утвърждаващата се тенденция по намаляването на пътниците по автобусни линии от
Общинската транспортна схема на град Троян, което поставя все повече под риск
изпълнението на определени маршрутни разписания.
Община Троян работи активно за подобряване на административното и техническо
обслужване на населението и бизнеса. За нас е от изключително голямо значение
гражданите и бизнеса да се чувстват комфортно и да не губят много време, когато заявяват
и получават услуги. За това ние ще продължим да работим и да предлагаме на нашите
потребители качествено и модерно административно обслужване в следните направления:
Актуализация и усъвършенстване на използваните публични регистри чрез
междурегистров обмен на данни RegiX: През 2018 г. във връзка с разширяване на
услугите, предлагани като комплексни, Община Троян получи разширен достъп на
използваните публични регистри през средата за междурегистров обмен RegiX. От
заявените 14 нови регистъра, общината получи достъп до 13 от тях, които съдържат 32
справки. Извършен бе отново реинженеринг на всички административни и технически
услуги, предлагани от общинска администрация Троян и от началото на годината
включихме нови 8 комплексни услуги, насочени изцяло към бизнеса на общината. През м.
февруари, м. юли и м. октомври 2018 г. за нуждите на комплексното административно
обслужване общината подаде нови заявления за разширяване на достъпа до публичните
регистри.
В резултат на това и през 2018 г. Община Троян е водеща администрация при
предлагането на комплексни административни услуги, както с други администрации, така
и като вътрешно административни услуги.
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 увеличи предлаганите комплексни административни услуги, като поголямата част са насочени към бизнеса, а именно:
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 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.
За нуждите на отдел „Местни приходи“, общината поиска достъп до ресурсите на
Национална база данни „Население“, с цел по служебен път да се извършват справки за
гражданското състояние на лицата, без да е необходимо от гражданите да се изисква
информация за това.
За стартиране на нова комплексна услуга за хората в неравностойно положение, с
която ще се облекчи подаването на заявления за издаване на карта за безплатно паркиране
на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране,
общината поиска достъп до публичните регистри на Националната експертна лекарска
комисия. В началото на 2019 г. очакваме да ни бъде предоставен достъп и услугата да
стартира като комплексна. Само за тази услуга лицата, които се очаква да се възползват са
над 130 души.
От регистъра (НЕЛК) ще се възползват и служителите от отдел „Местни приходи“,
относно облагането на имотите за хора в неравностойно положение и експертите по
„Социална и здравна политика“, във връзка с предлагането на социални услуги.
За нуждите на социалните услуги, общината получи достъп до публичния регистър
на НОИ, а именно към Регистъра на пенсионерите, който подпомага експертите „Социална
и здравна политика“ при изчисляването на таксите за социални услуги, при отпускане на
помощи от социалните фондове на общината и от Общински съвет, като от заявителите
няма да се изисква информация за размера на пенсиите. По този начин и услугата, която
община Троян предлага „Осигуряване на топъл обяд“ ще се облекчи.
От началото на 2018 г. до момента по заявления от граждани са извършени 36 броя
Комплексни административни услуги с други администрации, от които:
 19 броя дубликати от акт за раждане;
 4 брой многоезични извлечения от актове за раждане;
 13 броя удостоверения за наследници.
Осъществява се обмен на документи и с други институции. За нуждите на
комплексното административно обслужване през 2018 г. служителите на отдел „Услуги на
гражданите“ са изпращали искания за документи от други администрации, както следва:
 127 броя, във връзка с издаване на удостоверения за наследници;
 71 броя за издаване на различни удостоверения по гражданска регистрация.
От началото на 2018 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 –
108 броя;
 издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на
пътни превозни средства – 480 броя.
 издаване на разрешение за ползване на плувни басейни – 7 броя;
 за извършване на комплексни административни услуги, предлагани от Дирекция
„Общинска собственост и икономика“ – 34 броя;
 категоризация на заведения – 24 броя;
 категоризация на къщи за гости и хотели – 32 броя;
 промени в обстоятелствата при категоризиране за заведения – 8 броя;
 промени в обстоятелствата при категоризиране на места за настаняване – 2 брой;
 издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери
за автомобилите – 15 броя;
 за извършване на комплексни административни услуги, предлагани от Отдел
„ТСУ, кадастър и регулация“ – 121 броя.
През м. март 2018 г. община Троян сключи споразумение с областна администрация
– Ловеч за предоставяне на комплексни административни услуги. Жителите на Троян и
Ловеч могат да заявяват ползване на няколко услуги в съответните администрации. От
страна на Областна администрация се извършват: издаване на „Удостоверение за наличие
или липса на акт за държавна собственост“; издаване на „Удостоверение за наличие или
липса на претенции за възстановяване на собствеността“; издаване на „Удостоверение, че
имотът е отписан от актовите книги на имотите - държавна собственост“; издаване на
„Заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и
юридическите лица, от архив „Държавна собственост“; изготвяне на „Справки по регистри
и книги за имоти – частна и публична държавна собственост“. От страна на Община Троян
се извършват следните услуги: издаване на удостоверение за наследници; издаване на
удостоверение за семейно положение; издаване на удостоверение за семейно положение,
съпруг и деца; издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки; издаване на
удостоверение за идентичност на лице с различни имена; издаване на удостоверение за
раждане-дубликат; издаване на многоезично извлечение от актове по гражданско
състояние (раждане, брак и смърт); издаване на удостоверение за сключен граждански
брак – дубликат; удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот; издаване на
удостоверение за факти и обстоятелства по ТСУ; издаване на удостоверение за
административен адрес; издаване на удостоверение за начин на трайно ползване и вид
територия; издаване на удостоверение за пореден номер на парцел.
Предоставянето на услугите по комплексен път позволява на ползвателите на
услуги да пестят време и средства, които до скоро бяха свързани и с пътуване до
съответната администрация. От началото на 2018 г. до момента по заявления от граждани
са извършени 11 броя Комплексни административни услуги с областна администрация –
Ловеч.
Усъвършенстване на работата на общината в системата за електронен обмен на
документи. Със свое Решение № 357 от 29 юни 2017 г. Министерският съвет задължи
административните органи в срок до 1 септември 2017 г. да приведат системите си за
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електронен обмен на документи в съответствие с единен технически протокол, утвърден от
председателя на Държавната агенция „Електронно управление“. Предсрочното изпълнение
на протокола ще гарантира незабавното стартиране на процеса по облекчаване на
административната тежест и ще повлияе положително процесите на предоставяне на
административни услуги на гражданите и на бизнеса. Мярката има за цел обменът на
електронни документи, които съдържат електронни изявления между администрациите, да
се извършва единствено по определения технически протокол. Административните органи
трябва да използват само системи за електронен документооборот, които изпълняват този
протокол. В срок до 1 ноември 2018 г. всички администрации трябва да обменят
документи единствено по електронен път.
Обменът на електронни документи се реализира чрез директна комуникация между
системите за електронен документооборот на участващите администрации по определен от
председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) технически
протокол. Електронният обмен на документи е сигурен и се извършва в контролирана
среда, а документите са гарантирани с електронен подпис. Това позволява да бъде
проследено точното време на изпращане, получаване и регистриране на документа. По
този начин се повишава контролът върху институциите както от страна на потребителите,
така и между самите администрации.
Община Троян активно работи през 2018 г. и в тази посока. Чрез деловодната
система на общината „Акстър офис“ се даде възможност да се изпращат и получават
документи по електронен път от други организации, посредством модула „Акстър
Комуникатор“. Този модул осигурява защитен обмен на документи между различни
организации (администрации). Обменът на документи се извършва от служителите в отдел
„Услуги на гражданите“, като всички документи, които се изпращат, се подписват с
електронен подпис от деловодителите на администрацията. Тази система даде възможност
на община Троян да премахне хартиените носители и документите да бъдат изпращани
електронно, като се спестяват време и средства.
От началото на 2018 г. във всички кметства на територията на общината въведохме
изпращането на документи по електронен път, чрез електронния обмен на документи.
Кметствата имат възможност да изпращат писма до всички администрации и институции в
България, чрез обмена на документи, без да е необходимо това да се извършва на хартиен
носител.
От началото на 2018 г. до момента община Троян е извършила обмен на данни с
други администрации, както следва:
 за услуги на граждани – 36 броя;
 за пренос на документи с други администрации – 452 броя;
Община Троян е първата община в Република България, която бе включена към
Системата за електронно връчване на документи. Електронното връчване (е-Връчване) е
система, която позволява изпращане и/или получаване и съхраняване на електронни
документи за/от публични органи, физически и юридически лица. Комуникацията чрез
системата за е-връчване замества класическия метод за доставка на писма и е в
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съответствие с чл. 43 от Регламент (ЕС) № 910/2014, и чл. 26, ал.2 и ал.4 от Закона за
електронното управление (ЗЕУ). Услугата за електронна препоръчана поща представлява
електронен еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка. Предназначена е за
граждани и юридически лица, за администрации, за лица, осъществяващи публични
функции и за организации, предоставящи обществени услуги.
Със свое решение от октомври т.г. Министерски съвет задължи централните
администрации да разширят цифровите си услуги като регистрират свои профили в
Системата за сигурно електронно връчване (е-Връчване), поддържана и развивана от
Държавната агенция „Електронно управление“. Това означава, че след 30 ноември 2018 г.
граждани и фирми ще могат да взаимодействат сигурно и изцяло по електронен път с
централните администрации и подопечните им структури.
През м. август 2018 г., със съдействието на общината към системата бяха включени
всички детски градини. След включването им до момента кореспонденцията, която се води
между администрацията и детските градини се осъществява изцяло по електронен път.
От 01.11.2018 г. всички кметства и кметски наместничества на територията на
общината бяха включени към системата за сигурно електронно връчване на документи.
Същите вече могат да използват за изпращане и получаване на документи по електронен
път, освен електронния обмен на документи и системата за сигурно електронно връчване,
като тази система им дава възможност сами да водят кореспонденцията с други
администрации и институции, без да е необходимо тя да преминава през общинската
администрация.
От началото на 2018 г. до момента община Троян е извършила обмен на данни с
други администрации, през системата за сигурно електронно връчване на 82 броя
документи.
През 2018 г. завършихме процеса по въвеждане и актуализиране на Актовете за
граждански брак на починали и живи лица, сключили граждански брак на територията на
община Троян от 1977 година до 1999 година включително. Постигнахме 100%
използваемост на електронните лични регистрационни картони на територията на Р
България.
Въведени бяха в софтуерен продукт „Актопис“ имената на титуляра, номер на акта,
година на акта и населеното място за починали лица. През 2018 г. във връзка с
административното обслужване на населението в областта на гражданското състояние,
цифровизираните регистри по гражданско състояние (акт за смърт) бяха обвързани с
базата данни на софтуерен продукт „Актопис“.
Това доведе до спестяване на време на служителите да търсят по сканираните
Актове за смърт лицата, за които извършват услуга. Лесно и бързо обслужване на
гражданите, относно издаването на удостоверения за наследници, когато лицата са без
ЕГН. От тази дейност се възползват, както служителите от отдел „Услуги на гражданите“,
така и всички кметства и кметски наместничества на територията на общината.
Индексирани са 55 724 броя актове за смърт.
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И през 2018 г. Община Троян работи активно за популяризиране на електронните
административни услуги, предоставяни през Портала за електронни административни
услуги на община Троян. Повишаване на доверието и удовлетвореността на обществото.
Установяване на отворени и гъвкави отношения между администрацията и ползвателите
на услуги. През 2018 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. Удобен
начин за подаване на заявления на услуги дори в извънработно време или почивните дни.
Чрез сайта на Община Троян, секция „Портал за електронни административни услуги“,
всички граждани могат да подадат своето искане за определен вид услуга.
Създадена е възможност гражданите и бизнесът да подават през портала за
електронни административни услуги и декларации по чл. 116 от Закона за туризма и
декларации и заявления за определяне на таксата за битови отпадъци, според количеството
им. Заявяването на он-лайн услугата може да се извърши по три начина: с подаване на
заявлението с квалифициран електронен подпис; с персонален идентификационен код,
който може всеки гражданин да заяви в Центъра за административно обслужване; с ПИК
на НАП. Гражданите могат да получат документа, както на място в администрацията, така
и по пощата на посочен от тях адрес или на електронна поща.
За 2018 г. подадените заявления за електронни услуги са, както следва:
 за административни услуги – 51 броя;
 декларации по чл. 116 от Закона за туризма – 574 броя;
 декларации и заявления за определяне на таксата за битови отпадъци, според
количеството им – 20 броя.
За сравнение за 2017 г. в Община Троян подадените заявления за електронни услуги
са както следва: за административни услуги – 53 броя; декларации по чл. 116 от Закона за
туризма – 477 броя; декларации и заявления за определяне на таксата за битови отпадъци,
според количеството им – 32 броя.
През 2018 г. бе извършено архивиране на цифровизираните лични картони на
живи лица, с постоянен адрес Троян и Актовете по гражданско състояние, които са
цифровизирани в архива на Община Троян. Личните регистрационни картони на живи
лица, с постоянен адрес община Троян се архивираха и прибраха в металните каси, в които
са поставени в архива на общината, като същите са със срок на съхранение постоянен.
Целта бе освобождаване на физическо пространство в Центъра за административно
обслужване и ограничен достъп до документацията от служители и посетители на
Общината.
На 07.11.2018 г. Община Троян се включи в надпреварата за получаване на ваучер
в размер на 15 000 евро от Европейската комисия. В схемата WiFi4EU могат да участват
органи от публичния сектор на държавите от ЕС и участващите страни от ЕИП —
Норвегия и Исландия. Община Троян спечели ваучер за размер на 15 000 ЕВРО от
Европейската комисия.
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Инициативата WiFi4EU е предназначена за граждани и посетители на ЕС, които ще
имат безплатен достъп до безжичен интернет на обществени места, като паркове, площади,
обществени сгради, библиотеки или здравни центрове на територията на Съюза. Wi-Fi
точките за достъп могат да бъдат инсталирани от общината и дружеството за инсталиране
на WiFi, като се използва ваучера от ЕС. ЕС ще финансира разходите за оборудване и
инсталиране на точките за достъп до безжичен интернет, а община Троян ще плаща за
осигуряването на интернет връзка (абонамент за интернет), поддръжката и експлоатацията
на оборудването за период от поне 3 години.
Чрез проекта Община Троян ще осигури местна безжична свързаност безплатно и
без дискриминационни условия. Използва се най-съвременно и най-качествено налично
оборудване. Целта е преодоляване на цифровото разделение, особено в общности, които
изостават по отношение на цифровата грамотност, включително в селските и отдалечените
райони; Подобряване на достъпа до високоскоростна и свръхвисокоскоростна
широколентова свързаност; Подобряване на достъпа до онлайн услуги; Насърчаване
интегрирането със съществуващи публични услуги; Насърчаване развитието на МСП.
И през 2018 г. Община Троян продължи активно да поддържа 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 до 10-то число.
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ:
 Предлагане на все по-широк спектър от социални услуги в общината. Разкрита
социална услуга Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с
деменция.
 В процес на изграждане на социална инфраструктура за предоставяне на дневна
грижа на деца с увреждания и техните семейства.
 Общината е сред българските институции с най-ефективна работа в сферата на
комплексните административни услуги и електронното управление. През годината
е разширен кръга на електронните услуги.
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:
 Плавен преход между проекта за изграждане на социална инфраструктура и
проекта за предоставяне на социалната услуга, който ще се финансира със
средства
по
ОПРЧР
2014-2020
„Продължаваща
подкрепа
за
деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на
социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“.
 Извеждане на децата от ЦНСТ за деца без увреждания в други подходящи услуги
и закриване на услугата. Организация на работата и предоставянето на услугите
Защитено жилище за лица с физически увреждания и Дневен център за
пълнолетни лица с увреждания със средствата от стандартите, предвид ниския
капацитет на услугите, остарялата и амортизирана материална база.
 Общинската транспортна схема на град Троян е пред риск, свързан с постоянно
намаляващия брой на ползващите обществен транспорт.
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7. Образование, спорт, култура
През 2018 година със средства от ОП „Региони в растеж“, Програмата за развитие
на селските райони, бюджета на Община Троян и средства от Агенцията за хора с
увреждания бяха обновени цялостно Музей на народните художествени занаяти и
приложните изкуства в гр. Троян, Галерия „Серякова къща“ и Народно читалище „Наука –
1870 г.“, гр. Троян.
В края на месец август 2018 г. успешно приключи изпълнението 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“. Проектът беше реализиран по подмярка 7.2 на ПРСР 2014-2020 г. Инвестицията
възлезе на 303 349,37 лв. В изпълнение на проекта в две от сградите на Музей на
народните художествени занаяти и приложните изкуства в гр. Троян – централна сграда и
Галерия „Серякова къща“ беше доставено и монтирано ново съвременно оборудване и
обзавеждане. На сградата на галерията се монтира фасадно осветление, което допринесе за
естетизация, както на самата сграда, така и на централната част на гр. Троян.
През 2018 г. продължи реализирането на проект „Ремонт и закупуване на
оборудване и обзавеждане на Народно читалище „Наука – 1870 г.“, гр. Троян“, който се
изпълнява по силата на договор за безвъзмездна финансова помощ, подписан между ДФЗ
и 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.
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
жизнена среда. Промени наложи Закона за предучилищно и училищно образование, което
е едно от предизвикателствата за Община Троян. 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;
 Подобряване храненето на децата в детските градини;
Броят на учебните и детските заведения задоволява потребността от услугата по
населени места. Продължават усилията на Община Троян да поддържа училища в малките
населени маста с цел поддържане на активен социален живот в по-големите села от
общината. Това неизбежно води до финансови затруднения в по-малките училища и налага
по-значима подкрепа от страна на общината. През 2018 година в община Троян има 9
общински (3 средни общообразователни, 1 обединено, 3 основни, 2 начални) и 2 държавни
училища (Професионална гимназия по механоелектротехника и Национално училище по
приложни изкуства).
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С Решение № 721/28.06.2018г. на ОбС-Троян са обединени ДГ „Дъга“ и ДГ
„Звънче“. Детските градини в община Троян са 7 (5 в града и 2 в селата: ДГ„Звънче“ с.
Калейца, с изнесени групи в с. Голяма Желязна, с. Борима и с. Добродан и ДГ
„Незабравка“, с изнесена група в с. Черни Осъм).
За всички учащи до 19 годишна възраст от населени места, в които няма училище
са обхванати в средищни и приемащи училища. Осигурена е целодневна организация на
учебния ден и безплатен транспорт. През 2017г. заработи механизма за съвместна работа
на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в
задължителна предучилищна и училищна възраст. През 2018г. на територията на община
Троян няма необхванати деца в образователната система.
През 2018г., съгласно Решение №812/25.10.2018г. на ОбС-Троян, е в ход нова
организация за подобряване храненето на децата в детските градини на територията на
града, което да стартира от 2019 г. В ДГ Буковец“ са извършени ремонтни дейности, които
да обезпечат дейността на Кухнята-майка. Осигурена е техническата база и ресурсите, за
изпълнение на проекта. УРБАКТ III е една от програмите на Европейския съюз за
сътрудничество, целяща обмяна на опит и познания в сферата на устойчивото интегрирано
градско развитие. Програмата обхваща 28 държави-членки на ЕС. Община Троян е
одобрена и успешно премина през I Фаза и за 2019 г. е одобрена за II Фаза на проекта за
обмен на добри практики – здравословно хранене на децата от ДГ и училища.
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 РУО 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. 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 активно работи за подкрепа на талантливите деца. Два пъти годишно
предоставя се еднократна финансова помощ на деца с изявени дарби. За 2018 година са
предоставени рекордните 165 броя финансова подкрепа на стойност 9730 лв. Изплащат се
2 стипендии на даровити троянски деца и общината е кандидатствала за още 2/две/, за
изяви по Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински
училища.
С Решения № 220/28.07.2016г. и №547/28.09.2017г. 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, корекционна и ресоциализираща работа с деца и
ученици; ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни
потребности. За учебната 2018/2019 година в Центъра са обхванати 421 деца и ученици в
различни форми, създадени по техни желания.
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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 539-ма ученици с 15 0617 лв.
За повишаване качеството на обучението общината се стреми да модернизира и
поддържа сградния фонд, за да създаде добри условия за обучение, социални дейности,
спорт и култура. В детските градини и детска ясла са направени частични ремонти на
настилки, покриви и детски площадки. При възникнала необходимост са правени аварийни
ремонти. Довършени са детски площадки в две детски градини. Изготвен е проект за
изграждане на детски площадки в една детска градина. Възложено е проектиране на
основен ремонт детска ясла. Изградена е пожароизвестителна система в една детска
градина. Извършени са ремонти във връзка с обединеното хранене на детските градини.
Всичко е на обща стойност 67 615 лв.
В училищата са извършени ремонти на санитарни възли, настилки и вертикални
планировки. Проектиран е физкултурен салон в едно училище. Всичко е на обща стойност
74845 лв. Монтиран е вертикален открит хидравличен подемник за нуждите на Център за
настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция в с. Добродан на стойност 26
964 лв. Отчетени са обекти по обществен форум в читалището в с. Добродан и в с. Калейца
и църквата в с. Добродан. Възложено е проектиране за отводняване на западната страна на
стадион „Чавдар“.
Предстои подаване на проектно предложение за кандидатстване по обявената
кампания на проект „Красива България” през 2019 г., по Мярка 02 „Подобряване на
социална инфраструктура” с проект: „Детски площадки в ДГ “Синчец“ гр. Троян.
Предвижда се изграждане на четири детски площадки, алеи и монтаж на две беседки.
С цел повишаване жизненото равнище и здравния статус на гражданите в Община
Троян, се създават условия за занимания с физически упражнения и спорт, както и за
цялостно осмисляне на свободното време на младите хора. През 2018 година са проведени
43 прояви по Спортен календар и 56 събития по Културен календар. За организация и
провеждане на събитията по Спортния календар – 2018 г. са изразходени 107 000 лева за
42 състезания от Международен и Държавен спортен календар.
В школите на 21 местни клуба целогодишно са обхванати в занимания над 650
спортисти от всички възрасти. През тази година с отличия от най-големите спортни
събития у нас и в чужбина са:








5-мата участници на ЗОИ Пьонг-Чанг 2018г.;
Световната и Европейска титла за Преслав Кулеков – Комбат – Wresting;
Световната ученическа титла за Цветослава Маринова – самбо;
Световната титла и бронзов медал за Павлин Дишев – Карате – Шотокан;
Титлата Вицеевропейски шампион за Станимир Беломъжев по ски ориентиране;
Бронзовият медал от Европейското първенство на Изабела Христова по самбо.
Стотици са медалите от Държавни първенства и турнири през 2018 год. за децата
от детско-юношеските школи.
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През годината беше изпълнено осветление на пистата на стадион „Чавдар“. По този
начин се разшири електро мрежата и се осигури допълнителен комфорт на спортуващите,
както и тяхната безопасност. Вложените средства от общинския бюджет са в размер на
17.000 лева. Монтирани са 10 броя осветителни тела на 8 стоманени стълбове в
непосредствена близост до лекоатлетическата писта на стадиона. По този начин спортната
инфраструктура дава възможност на спортуващите да практикуват различни спортове
през по-голямата част от денонощието.
През 2018 г. отдел „ОКСМД“, направление „Култура“ в отдел „ОКСМД“ продължи
да работи за провеждане на политиката по създаване, разпространение и опазване на
културните ценности. 2018 година бе знакова за Троян – 150 години от обявяването на
Троян за град.
Всяко едно от събитията от Културния календар на Община Троян за 2018 година
премина под знака на 150-годишния юбилей на града. Предвид това средствата за
финансиране на събитията, включени в календара са увеличени на 160 000 лв., което е найголямата сума по Културен календар до момента. Заложените средства са използвани за
финансова подкрепа на значителен брой проекти на различни организации, посредством
включването им в Културния календар, както и за събития, които са пряк организационен
ангажимент на общинската администрация. За отбелязване на серията събития през
месеците септември и октомври, посветени на 150-годишния юбилей на града са
разходени общо 108 900 лв., от които 52 900 лв. са от дарения и 56 000 лв. от общинския
бюджет. От дарители са заплатени и разходи за реализирана изложба в Народното
събрание, видеозаснемане, видео стена за събитията в празничния Петковден, екран за
Община Троян, част от разходите за 3D Mapping-а.
Мащабните тържества започнаха на 15 септември с грандиозна Военно-историческа
реконструкция по случай 100 години Дойранска епопея, организирана от местния клон на
Дружество „Традиция“, продължиха с колоритния и обичан от жителите и гостите на
Троян Български фестивал на сливата, с откриването на стойностна и интересна изложба
за Троян в Народното събрание на Република България на 4 октомври. Кулминацията на
тържествата бе 14 октомври с богата, разнообразна и запомняща се програма.
Годината бе богата и на множество други важни годишнини. 140 години от битката
за Троянския проход, които бяха отбелязани със запомняща се възстановка на събитията
на 7 януари. Отбелязани са следните годишнини: 145 години от гибелта на Васил Левски,
по повод на която бе изработена изложба, посветена на дейността на Дякона в Троянския
край; 145 години театър в Троян; 25 години Дамски камерен хор при НЧ „Наука – 1870 г.“,
Троян; 70-та годишнина на керамика Николай Йовков; 110 години от основаването на НЧ
„Напредък – 1908 г.“, с. Борима; 120 години от основаването на НЧ „Развитие – 1989 г.“, с.
Орешак; 90 години НЧ „Творчество – 1928 г.“, с. Балканец, XXV – ти Национален съборнадпяване на пенсионерски състави „Беклемето“; 65 години Детска музикална школа.
Всяка година Културният календар на общината се обогатява с нови събития.
Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в Орешак
(НИХЗИ) продължава да се развива като модерен и функционален център на занаятите,
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чрез разнообразие от изложби и инициативи. Множество събития се утвърдиха и се радват
на сериозен интерес от страна на посетителите.
През годината са открити са два нови паметника – на ген. Владимир Вазов по повод
100 години от края на Първата световна война и 100 години Дойранска епопея и на акад.
Ангел Балевски.
През юбилейната за Троян година Музеят на народните художествени занаяти и
приложни изкуства – гр. Троян със съдействието на Община Троян реализира издание,
посветено на 150-годишнината „Троян – документи, открития, събития, личности“ и
представи изложбата „Провинциална хроника“. По повод традиционното честване на 12
декември – Ден на народния майстор, бе експонирана изложбата „Медникарството в
Троянския край“.
По Общинска програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти“
в община Троян, 2018 г. бе реализиран проект „Нещо любопитно“ – изработване на
дървени кутии в централната експозиция на Музея на занаятите, съдържащи любопитна за
посетителите информация.
В Галерия ,,Серякова къща“, част от структурата на Музея на занаятите,
традиционно се организират стойностни изложби. През 2018 година експонираните
изложби са общо 15, като сред най-запомнящите се от тях са изложбата, посветена на 70годишнината на керамика Николай Йовков, изложбата „Портрет на един град“, събитието
„Части от пъзел“ и др. През месец юли галерията бе обновена по проект, в резултат на
което придоби ново художествено вътрешно и външно осветление.
През 2018 г. по инициатива и с активното участие на Представителен общински
младежки духов оркестър с мажоретки на 14 октомври по случай 150-годишнината от
обявяването на Троян за град бяха организирани дефиле и концерт на духовите оркестри
на Сухопътните войски на Българската армия, на Ботевград и Ловеч. Акцент на проявата
бе шоу-спектакълът на ПОМДОМ. Традиционно дейността на състава включва активна
концертна дейност, участие във всички важни събития в културния живот на Троян и
страната, както и в чужбина.
Посещението на Природонаучния музей в село Черни Осъм е едно незабравимо и
емоционално преживяване. Експозициите на Природо-научния музей – с. Черни Осъм са
уникални за страната и се радват на засилен интерес.
За шеста поредна година е връчена инициираната от кмета награда за постижения в
областта на културата и образованието, като избраният носител на приза тази година е
ръководителя на Фолклорен ансамбъл „Траяна“ – Иван Иванов.
Община Троян традиционно подпомага читалищните институции чрез отпускане на
допълнителни средства от общинския бюджет и включване в Културния календар.
Читалищата на територията на община Троян осъзнават своята мисия за утвърждаване
институцията народно читалище, за нарастване ролята и значението му в развитието на
местните общности. С малки изключения обаче, в по-малките населени места на общината
читалищата функционират с нагласата на държавни културни институти, разчитайки почти
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изяло на държавната субсидия и субсидия от страна на общината, без да се възползват от
всички възможности, които им дава Законът за народните читалища за генериране на
собствени приходи.
В направление “Култура” на общинската администрация се води Регистър на
местните поделения на вероизповеданията в Република България, който има
информативен характер.
В резултат на положените усилия от страна на Община Троян и различните
културни институции, през юбилейната за града ни година е постигнато повишаване
качеството на културния продукт; културният календар в града и общината е обогатен с
нови събития, разширен е обхватът към нова публика, продължен е процесът по
съхраняване и утвърждаване на традициите.
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ:
 Поддържане на традиционно добро качество на работа на образователните
институции. Все по-тясна връзка образование-бизнес;
 Подобряване на сградния фонд, функционалността и експозициите на Музея на
народните художествени занаяти, Галерия „Серякова къща“ и Читалище „Наука“;
 Достойно отбелязване на 150-та годишнина на града;
 Все по-добро финансово обезпечаване на спорта и културата;
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:
 Стремежът за поддържане на разклонена мрежа от образователни институции и
запазване на съществуващите училища засилва конкуренцията за ученици и
поражда напрежение между училищата;
 Подобряване на условията за спортуване на младите хора;
8. Осигуряване на безопасни условия на живот и труд
Към Община Троян функционира Общинска комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Ежегодно се изготвя и
приема план-програма за дейността на комисията (Решение №643/29.03.2018г. на ОбСТроян). В изпълнение на план-програмата през 2018г. са реализирани следните дейности:
 Проведена е дискусия с ученици от училищата в общината по метода „Световно
кафене“ на тема: „Новите психоактивни вещества и как да се предпазим от тях“;
 Проведена е среща-разговор с д-р Иван Добринов – завеждащ отделение по
зависимости в Психиатрична болница в гр. Раднево, за превенция на употребата на
дизайнерска дрога;
 За втора поредна година се организираха и осъществиха творчески ателиета и
образователно-информационна кампания: Street Art Fest – „Изкуството да
информираш“ – мрежа за намаляване на уязвимостта на деца и младежи от
сексуална експлоатация и посегателства;
 Организиран и проведен е рок концерт и конкурс сред ученици от училищата на
територията на общината във връзка с отбелязване на Международния ден за
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борба с наркотиците; проведен е традиционният спортен празник „Здравей,
ваканция без дрога!“;
Съвместно със здравните медиатори е проведена информационна кампания сред
младите хора по проблема за трафика на хора и превенция на ранните бракове;
Почти във всички училища е осъществена инициативата „Ден на розовата
фланелка“ по повод на Световният ден за борба с училищния тормоз;
Проведен е обучителен семинар за специалисти от социално-превантивната
система в общината на тема: „Ефективна комуникация при управление на
конфликти“;
Проведен е детски конкурс за изработване на Коледни и Новогодишни картички
на тема: „Приказки от ръце и сърце“ като част от картичките са продадени с
благотворителна цел.

Деца, извършили противообществени прояви, работиха съвместно с обществените
си възпитатели в арт-ателиета към ЦПЛР – гр. Троян за изработване на Коледни картички,
мартеници и великденска украса. Част от децата, преминали през ОбКБППМН, се
включиха като доброволци в спортни и културни събития, организирани от Община
Троян.
Съществен принос за правилната организация и изпълнение на тези дейности имат
обществените възпитатели, педагогическите съветници и училищните комисии за борба
срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Съществува добра
координация и сътрудничество на ОбКБППМН с отдел „Закрила на детето“ при
Дирекция „Социално подпомагане“, РУ на МВР – гр. Троян, Център за подкрепа за
личностно развитие, Център за обществена подкрепа и др. институции, работещи в тази
посока. Работи се по план за действие по подадени сигнали.
Към ОбКБППМН работят шест обществени възпитатели (двама психолози и
четирима педагози), които консултират деца и ученици с различни поведенчески прояви.
Провеждат се и регулярни работни срещи на обществените възпитатели с проблемни
ученици от училищата в селата с цел консултативна и корекционно-възпитателна работа с
тях. През 2018 г. ОбКБППМН е образувала и разгледала 50 броя възпитателни дела спрямо
54 малолетни и непълнолетни. С цел постигане на необходими корекционно-възпитателни
резултати през 2018г. са наложени общо 84 броя възпитателни мерки по чл.13 от
ЗБППМН. През 2018г. няма деца от Община Троян, които да пребивават в Социалнопедагогически интернат или във Възпитателно училище – интернат. Казусите по
административно-наказателните нарушения (постановления), решени от ОбКБППМН в
изпълнение на мярката „обществено порицание” за 2018г. са 18 броя. Отчитайки дейността
на ОбКБППМН за 2018г. става ясно, че постигането на положителни резултати в борбата
срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е невъзможно без
координиране на взаимодействието между институциите, работещи с деца.
За подобряване условията на труд на служителите и повишаване на
експлоатационното състояние на сградите на общинска администрация и сградите
общинска собственост на територията на общината, всяка година в бюджета се разчитат
средства, с които се извършват дейности по поддръжка на сградния фонд. През изминалата
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година бяха извършени следните ремонти: в сградата на отдел „Местни приходи“; покрив
кметство с. Орешак; санитарни възли в сградата на пл. „Възраждане“ № 1; санитарни
възли в общежитие на ул. „Сеновоза“ /м. „Червянска лъка“/; сграда общинска собственост
на ул. „Л. Каравелов“ и други. Общата стойност на изпълнените дейности е 70 000 лева.
За повишаване на експлоатационните качества на пътните настилки при зимни
условия всеки зимен сезон изпълняваме дейности по зимно поддържане и снегопочистване
на общинската и улична мрежа на територията на общината. Дейностите за почистване на
общинската пътна мрежа се финансират с целеви трансфер за зимно почистване,
определен за всяка община в Закона за държавния бюджет, а тези за уличната мрежа – от
общинския бюджет.
През 2018г. реализирахме последната част от тригодишната програма за изграждане
на видеонаблюдение. Изградено и въведено в експлоатация е видеонаблюдението на
всички училища и детски градини в града, както и на ключови кръстовища.
През 2018 година Комисията по безопасност на движението при Община Троян
проведе 3 заседания с дневен ред от общо 11 точки, в следствие на които са взети 11
решения, сред които:
 Преглед на пешеходните пътеки на територията на Община Троян за периода от
13.02.2018 г. до 20.02.2018 г. на основание Заповед № РД-07-13 от 05.02.2018 г. на
Областен управител на област Ловеч – Комисията гласува представители от
община Троян съгласно график за обход съвместно с представители на ОПУ-РПС
Троян и РУ „МВР“ да извърши обход и състави Доклад за състоянието на
пешеходните пътеки и предложат мерки за привеждане на пешеходните пътеки в
ред, съгласно Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализацията на пътищата с пътна
маркировка.
 Представянето на проект за обект „Реконструкция кръстовище ул. „Васил
Левски“ и ул. „Минко Радковски“ /при АИР/“ по част „ВОБД и ОД“ преди
започване на строителните работи в зонатана кръстовището със запознаване на
членовете на предвидените етапи и подетапи предвидени в разработката. След
изказване на становища от страна на членовете на комисията беше гласувано
единодушно приемането на проекта по част „Временна организация и безопасност
на движението“ по време на строителството.
 Представяне на проект за обект „Малък пазар с надземна и подземна
инфраструктура“ част „Транспорт и комуникации“ при което беше гласувано да
бъде въведена частично приложената организация на движението предвидена в
проектната разработка и организиране на 5 броя паркоместа за таксита на ул.
„Стара планина“ успоредно на тротоарното платно.
 Бяха взети Решения след гласуване за Ограничаване на скоростта с пътни знаци
както следва:
 Участък от общински път LOV1143 в с. Чифлик;
 Участък от общински път LOV1137 в с. Терзийско.
 Бяха взети Решения след гласуване за монтаж на пътни знаци.
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За 2018 г. изпълнената хоризонтална (напречна и надлъжна) маркировка е на
стойност 33 973 лв.
Строителното звено на ОП“Комунални услуги“ през 2018 г. подмени и монтира
нови пътни знаци, на обща стойност 12 000 лв. Дейността се осъществи съгласно
актуализирания 2015 г. ГПОД и след подадени сигнали за проблеми от РД на МВР гр.
Троян и граждани.
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ:
 11 броя решения на Комисията по безопасност на движението в 3 броя проведени
заседания, подобряващи организацията на движение и безопасността на
гражданите.
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:
 По-нататъшно развитие на инфраструктурата за подобряване на безопасността на
движение.

III. 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, сред които:
1. Управление на проекти
Постигнати резултати през 2018 г.
Показател
Разработени и подадени проектни предложения, в т. ч.
Спечелени проекти
Проекти в оценка

Бр.
12
6
6

Стойност
4 540 466,04
272 869,27
4 267 596,77

Общо през 2018 г. са администрирани 24 проекта на обща стойност 14 989 273,41
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

Бр.
17
7
1
4
5
7
2
2
0

Стойност
8 017 931,58
7 227 895,09
11 126,85
705 785,46
73 124,48
6 971 341,73
6 625 330,30
308 655,17
0,00
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 Проекти в реализация, неевропейски, партньорски
Общо администрирани проекти през 2018 г.

3
24

40

37 356,26
14 989 273,31

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.
21
22
6
6

Стойност
11 545 860,28
7 585 934,07
4 267 596,77
5 509 664,92

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 мандата

Бр.
34
10
3
12
9
7
2
2
0
3
41

Стойност
11 467 089,07
7 772 075,60
122 214,48
3 454 627,16
118 171,83
6 971 341,73
6 625 330,30
308 655,17
0,00
37 356,26
18 438 430,80

От началото на мандат 2015-2019 г. до настоящия момент, в качеството си на
бенефициент или партньор, Община Троян е администрирала 41 проекта на обща стойност
18 438 430,80 лв.

2. Общинска собственост
Управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост е съществена
предпоставка за превръщане на общината в реален икономически субект. В тази връзка и в
изпълнение на съответните решения на Общинския съвет, през годината са извършени
следните разпоредителни сделки:
 9 договора за продажба на общински нежилищни имоти, сключени след проведен
публичен търг или публично оповестен конкурс;
 2 договора за продажба на земя на собственика на законно построена върху нея
сграда, съгласно чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост;
 4 договора за прехвърляне на собственост при условията на чл.15, ал.3 и ал.5 от
Закона за устройство на територията;
 1 договор за отстъпено право на строеж;
 16 заповеди за учредено право на преминаване и прокарване на отклонения от
общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имоти –
общинска собственост, 6 от които са за безвъзмездно право на прокарване.
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През 2018 г. поддържаме договорни взаимоотношения със:
 78 наематели на общински нежилищна собственост и вещи, в т.ч. 31 при
преференциални условия (лекари, НПО, местни ръководства на политически
партии);
 76 ползватели на общинска нежилищна собственост, в т.ч. 62 при условията за
безвъзмездно ползване (юридически лица на бюджетна издръжка, пенсионерски
клубове, читалищни настоятелства, НПО);
 58 наематели на общинска жилищна собственост.
Постъпленията за 2018 година от опериране с общинската собственост по реда на
Закона за общинската собственост възлизат на 443 635 лева.
Общо приходите от собственост през 2018 г., постъпили в бюджета на Община
Троян, са в размер на 1 633 683 лв., което е със 56.57 % повече от 2017 г. Същите са
разпределени както следва:
 Приходи от опериране с общинската собственост по реда на Закона за общинската
собственост – 443 635 лв.;
 Приходи по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол – 236
477 лв.;
 Приходи от общинския поземлен фонд – 166 674 лв.;
 Приходи от общинските горски територии – 617 292 лв.;
 Приходи от дялово участие в търговски дружества – 127 681 лв.;
 Приходи от открита търговска площ – 36 194 лв.;
 Приходи от реклами – 5 730 лв.

3. Счетоводство
Основната цел на отдел „Счетоводство“ за 2018 година бе да създаде условия за
изпълнение на поставените цели в управленската програма чрез вярно и честно отразяване
на имущественото и финансовото състояние, финансовите резултати, паричните потоци и
собствения капитал на общината.
Дейности, свързани с представяне на счетоводната информация в междинните и
годишните финансови отчети
В периода 01.2018г. – 02.2018г. бяха извършени всички процедури, свързани с
годишното счетоводно приключване за 2017 г., 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 2017 г., за
които са издадени фактури през 2018г., 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.
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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-01-03-012 от 04.01.2018г. на заместник председателя
на Сметна палата бе извършен одит на общината, относно заверката на годишния
финансов отчет на община Троян за 2017 г. С писмо № 07-02-203/23.04.2018г. получихме
одитно становище, съдържащо немодифицирано мнение относно консолидирания
годишен финансов отчет на община Троян за 2017 г. Становището на Сметна палата е, че
финансовият отчет дава вярна и честна представа за консолидираното финансовото
състояние и парични потоци и е в съответствие с приложимата обща рамка за финансово
отчитане в публичния сектор.
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.
Дейности, във връзка с текущото счетоводно отчитане
Ежемесечно отдел „Счетоводство“ извършваше дейности, свързани с текущото счетоводно
обслужване, както следва:
 изготвяне и осчетоводяване на отделни ведомости за заплати на общинските
служители, общинските съветници и заетите по различни европейски и други
национални програми;
 изготвяне на служебни бележки, удостоверения за пенсиониране и други, свързани
с изплатени възнаграждения и социално и здравно осигуряване;
 начисляване и изплащане на суми по сключени граждански договори;
 осчетоводяване на всички приходи и разходи по бюджетната сметка, работа с ПП
„Акстър-каса“, изготвяне на справки за общинския дълг, изготвяне на ежемесечни
касови отчети и оборотни ведомости, следене на целевите средства, разплащани
чрез системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА);
 Водене на задбалансова отчетност за отразяване на националното и друго
съфинансиране по международни проекти;
 осчетоводяване на приходи и разходи в област “Други сметки и дейности“. В тази
област е осчетоводено движението на чуждите парични средства по двете
набирателни сметки – за депозити и гаранции и за т.нар. “бели петна“ . Освен това
тук са осчетоводени и операциите, свързани с движението на сметките за земи,
гори, инфраструктурни обекти, активи с историческа и художествена стойност и
книги в библиотеки;
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 осчетоводяване на актувани имоти и разпоредителни сделки;
 извършване на плащания и осчетоводяване на ангажименти по сключени
договори, поети ангажименти, нови задължения за разходи;
 изготвяне на различен по характер справки, необходими за работата на всички
останали отдели.
Дейности, свързани с данъчното облагане
 ежемесечно се изготвяха необходимите справки-декларации, свързани с
осигурителния стаж и осигурителния доход, като се подаваха в НАП в нормативно
определените срокове;
 ежемесечно се обобщаваха дневниците за покупки от второстепенните
разпоредители и обобщената справка-декларация се подаваше в НАП в
определения срок;
 представи се в НАП необходимата информация: годишни данъчни декларации,
за начисляване и внасяне на данъка върху приходите, съгласно ЗКПО,
тримесечни и годишна декларация за изплатени суми по граждански договори и
др.
Дейности, свързани с материално-техническото осигуряване на дейности на общинска
администрация
 дейността на общинска администрация беше осигурена материално-технически, в
т.ч.: експлоатацията и поддръжката на сгради „Общинска администрация“,
„Местни приходи“, „Многофункционална зала“ и „Културно-информационен
център“; снабдяване, съхранение и използване на материали, инвентар и
оборудване; зареждане на горива за отопление в сгради: „Общинска
администрация“ „Местни приходи“ „Почивна база – Беклеме“ , „Детска ясла с
Детска млечна кухня“;
 проведени бяха процедури, свързани с доставката на канцеларски материали,
консумативи, застраховане на общинско имущество, доставка на горива за
отопление.
Дейности, свързани с отчитане на средствата от европейския съюз по сключени
договори за безвъзмездна финансова помощ
Осчетоводени бяха всички парични потоци, свързани с получаване и изразходван
на средства по сключени договори за безвъзмездна финансова помощ при спазване
изискването на управляващите органи за отделна аналитичност за всеки един проект.
Основното предизвикателство за 2019 г. е да запазим постигнатото добро ниво на
отчетност, въпреки:
 увеличаващият се обем от документи и стопански операции, които следва да се
обработят;
 съкращаване на сроковете за обработка;
 завишените изисквания за аналитичност, както при балансовите сметки, така и
при задбалансовите сметки, отчитащи наблюдаваните показатели за финансова
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стабилност на общините (поети ангажименти за разходи; нови задължения за
разходи);
 вменените ни от държавата ангажименти за изплащане на суми за присъдени
издръжки, удръжки по запори от частни съдебни изпълнители, изпълнение
изискванията на РМС 592/321.08.2018 г. относно плащания над 30 000 лв., след
съгласуване с НАП и Агенция “Митници“, изплащане на суми за т. нар. “бели
петна“ и др.
 участие на счетоводители при отчитането на операциите, свързани с европейското
финансиране.
 дефицита на добре подготвени и квалифицирани кадри при второстепенните
разпоредители.
4. Одит
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 2018 година Звеното за вътрешен одит извърши следните ангажименти и
дейности във връзка с постигане на заложените цели:
Стратегическа цел 1: Подпомагане укрепването на вътрешния контрол в Община
Троян, чрез предоставяне на независима и обективна оценка и даване на препоръки за
подобряване на ефективността му
Цел 2018 г.: Да се даде увереност на ръководството на Община Троян за
съответствие на действията с изискванията на относимата нормативна уредба, вътрешните
правила и договори, при извършване на конкретни ангажименти за даване на увереност.
Реализирани дейности за постигане на целта:
 Годишно докладване на дейността по вътрешен одит за 2017 година
При спазване разпоредбите на чл.40, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния
сектор (ЗВОПС) е изготвен годишен доклад за дейността по вътрешен одит за периода от
01.01. до 31.12.2017 година. Той включва информация, касаеща изпълнението на годишния
план за 2017 година, резултатите от приключилите одитни ангажименти, основни изводи
за функциониране на системите за финансово управление и контрол, предложения за
развитие на дейността по вътрешен одит за следващия отчетен период. В съответствие с
чл.40, ал.5 от ЗВОПС в срок до 10.03.2018 година, докладът е изпратен на министъра на
финансите.
 Планиране, изпълнение и докладване на одитни ангажименти в съответствие с
утвърдения годишен план
Годишният план за 2018 година е изготвен въз основа на Стратегически план за
дейността по вътрешен одит за периода 2017-2019 година. Спазвайки изискванията на
законодателя годишният план е утвърден от кмета на общината и на основание чл.34, ал.5
от ЗВОПС е представен за сведение на Общински съвет – Троян.
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Въз основа разбиране дейността на Община Троян, заложените цели и изготвената
оценка на риска, през 2018 година са планирани за изпълнение одитни ангажименти, както
следва:
 кметства и кметски наместничества – 1 брой;
 обществени поръчки – 1 брой;
 общинска собственост – 1 брой;
 дейности по културата – 1 брой;
 политика за защита на личните данни и личната неприкосновеност – 1 брой;
 предварителен контрол за законосъобразност – 1 брой;
 дейности по образование – делегирани бюджети - училища – 1 брой;
 проследяване изпълнението на дадените препоръки – 1 брой.
Докладвани одитни ангажименти и ангажименти в процес на изпълнение:
а) Одитен ангажимент за консултиране с предмет: „Политика за защита на
личните данни и личната неприкосновеност в Община Троян“ ОАК 1801.
Резултатите са докладвани с одитен доклад от 27.04.2018 г.
б) Одитен ангажимент за увереност с предмет: „Финансиране, разходване и
отчитане на бюджетни средства в кметства на територията на община Троян“ ОАУ 1705.
Структурни единици, в които се изпълни ангажимента: Кметство село Борима и
Кметство село Врабево.
Резултатите от одита са отразени в самостоятелни доклади:
 Кметство село Борима - № ОАУ 1705 от 13.11.2018 г.;
 Кметство село Врабево - № ОАУ 1705 от 13.11.2018 г.
в) Одитен ангажимент за увереност с предмет: „Оценка за адекватност и
ефективност на процеса по осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност
в Общинска администрация - Троян“ ОАУ 1802.
Резултатите са отразени в предварителен доклад от м.12/2018 г.
г) Одитен ангажимент за консултиране с предмет: „Превантивни мерки за
недопускане на грешки при събиране и отчитане на приходите от такси за извършени
административни услуги на населението“ .
Резултатите са докладвани с доклад от 04.12.2018 г.
д) Одитен ангажимент за увереност с предмет: „Проверка законосъобразността
на действията при управление и разпореждане с имоти общинска собственост“ ОАУ 1803.
Ангажиментът е на етап фактически проверки.
е) Одитен ангажимент за увереност с предмет: „Проследяване изпълнението на
дадените препоръки“ ОАУ 1807.
Ангажиментът е в процес на изпълнение.
Видно от изложеното, към момента не са изпълнени планирани в годишния план
одитни ангажименти в областта на: възлагане на обществени поръчки, дейности по
културата и образованието.
Наблюдаваното разминаване с предварително утвърдения работен график е в
резултат на:
 използвани повече от предвидените дни при изпълнение на един от одитните
ангажименти;
 изпълнение на приоритетен за ръководството на Община Троян одитен
ангажимент за консултиране;

45

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УПРАВЛЕНСКАТА ПРОГРАМА
НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2018 ГОДИНА

 намаляване на ефективен фонд работно време, поради продължителен
болничен за гледане на дете на един от одиторите (отчетени 46, при планирани
10 работни дни).
 Даване на приемливи препоръки от вътрешния одит, приемане, изпълнение и
проследяване предприетите коригиращи действия
За слабостите отразени в съществените констатации с отрицателен ефект, през
отчетния период са дадени общо 18 броя препоръки. Препоръките изискват предприемане
на незабавни действия и са насочени към:
а) допълване и актуализация на прилаганите правила, представляващи част от
въведените системи за финансово управление и контрол;
б) засилване вътрешните контроли, с оглед спазване от съответните
длъжностни лица на действащата нормативна уредба, изградените системи за
документиране, одобрените политики и процедури.
Към момента в процес на изпълнение е одит с предмет „Проследяване
изпълнението на дадените препоръки“ ОАУ 1807. Целта на ангажимента е да се оцени
адекватността, ефективността и своевременността на предприетите от ръководствата на
одитираните организации коригиращи действия. Постигнатите резултати ще бъдат
отчетени до 31.12.2018 г. в отделен одитен доклад, след приключване на ангажимента.
Стратегическа цел 2: Подобряване разбирането за вътрешния контрол,
включително дейността по вътрешен одит и прилагане изискванията на ЗФУКПС
Цел 2018 г.: Подпомагане ръководството на Община Троян и второстепенните
разпоредители, относно степен на изграждане на СФУК и анализ необходимостта от
разработване и актуализиране на правила и процедури. Реализирани дейности за постигане
на целта:
 Изпълнени одитни ангажименти за консултиране, описани в Цел 1, Дейност
2., т.2.2., буква „а“ и „г“.
 Проведени работни срещи с второстепенни разпоредители с бюджет
(училища, детски заведения и кметства), на които са обсъдени теми свързани с
повишаване разбирането за вътрешния одит, контрола и развитие на
мониторинга.
 При изпълнение на конкретни одитни ангажименти е извършен анализ на
разработените правила и актуалността им спрямо приложимите нормативни
актове.
Стратегическа цел 3: Укрепване на административния капацитет на звеното,
чрез поддържане на оптимален брой вътрешни одитори за изпълнение на конкретните
одитни ангажименти, осигуряване на необходимите знания и умения, чрез повишаване на
квалификацията
Цел 2018 г.: Подобряване качеството на одитната дейност. Реализирани дейности за
постигане на целта:
 Разработване и изпълнение на годишен план за професионално обучение и
развитие на вътрешните одитори от ЗВО, съобразно промяната в нормативните
актове, вътрешните правила и методологията, свързана с дейността по вътрешен
одит.
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Като част от утвърдения Годишен план за дейността на звеното е изготвен Годишен
план за професионално обучение и развитие на вътрешните одитори за 2018 година. В
изпълнение на този план, служителите присъстваха на:
 Обучения организирани от Школата по публични финанси към
Министерство на финансите:
а) Нови моменти в процеса на годишното докладване по финансово управление и
контрол и вътрешен одит – присъствали РВО и старши вътрешен одитор;
б) Одит на търговските дружества – присъствал РВО;
в) Прилагане на международни стандарти за професионалната практика по
вътрешен одит – добри практики - присъствали РВО и старши вътрешен одитор;
г) Вътрешният одитор и ИТ одита в държавната администрация – присъствал
старши вътрешен одитор.
 Квалификационна мероприятия организирани от Община Троян в областта
на:
а) Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество – присъствал РВО;
б) Политика за защита на личните данни и личната неприкосновеност - присъствал
РВО и старши вътрешен одитор.
 Съгласно изготвени индивидуални планове, вътрешните одитори текущо се
запознаваха с новите моменти в законодателството, вътрешните правила и актове
на Община Троян.
 През отчетния период са преразгледани и осъвременени следните вътрешни
нормативни документи, касаещи одитната дейност:
а) Статут на звеното за вътрешен одит, в сила от 23.02.2018 година;
б) Програма за осигуряване на качеството и за усъвършенстване на одитната
дейност, считано от 01.06.2018 г.;
в) Вътрешни правила за осъществяване на вътрешни и външни оценки за дейността
на ЗВО, в сила от 01.06.2018 г.
Извършване на вътрешни оценки и прегледи в съответствие с Програма за
осигуряване на качеството и за усъвършенстване на одитната дейност.
На основание чл.29 от ЗВОПС и Международен стандарт 1300 е разработена и се
прилага Програма за осигуряване на качеството и за усъвършенстване на одитната
дейност. Планираните през 2018 година видове оценки са утвърдени със заповед на Кмета
на общината.
В изпълнение на утвърдената Програма и прилаганите в тази връзка вътрешни
правила е изготвена вътрешна оценка към 30.06.2018 година. Резултатите са докладвани с
доклад от 05.07.2018 г.
Предстои извършване на вътрешна оценка към 31.12.2018 година, включваща
преглед на осъществявания текущ мониторинг и периодични самооценки.
Основните приоритети в дейността на вътрешния одит през 2019 година са
насочени към:
 Докладване дейността по вътрешен одит за 2018 година по електронен път, чрез
специализиран модул „Годишно докладване“ към ИСФУКВО.
 Предвид бързо развиващите се и навлизащи във всички сфери IT технологии, като
важна насока за развитие на вътрешния контрол, в т.ч. и на вътрешния одит е
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повишаването, поддържането, развитието и усъвършенстването на знанията,
уменията и способностите за работа с различни видове специализиран софтуер.
 Активно популяризиране на дейността по вътрешен одит и подобряване на
взаимодействието с длъжностни лица в организацията, с цел постигане по-добро
разбиране на дейността по вътрешен одит.
5. Местни приходи
Важна част за постигане на планираните дейности за 2018 г. са политиките по
управление на местните приходи. Към 31.12.2018г. са събрани 2 967 хил. лв. данъчни
приходи. Събраната сума за такса битови отпадъци е 2 038 хил. лв. От други приходи
(такси, глоби, лихви) са събрани 245 хил. лв. Обработени са 8 920 декларации по ЗМДТ,
от които 2 675 от файлове от МФ. Издадени са 1 341 удостоверения и 3 610 удостоверения
за данъчни оценки. Обработени са 1 980 заявления за закриване на партиди за недвижими
имоти и превозни средства.
За ограничаване на несъбраните вземания са реализирани следните дейности:
 Селекция на несъбрани задължения за 2013-2017г. 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.
В резултат на извършените дейности до 31.12.2018 г. са съставени 967 акта за
установяване на задължение за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци
за 428 000 лв., от които са платени 91 000 лв.
В процеса на връчване на изготвените актове за установяване на задължения се
установяват несъответствия на адресите, въведени в базата данни с постоянните адреси на
задължените лица.
Към настоящият момент на НАП се предават преписки (АУЗД) с
размер до 200 лв. Въпреки нашите усилия се запазва тенденцията НАП да не предприема
действия по събирането на общински вземания, в следствие на което след изтичане на
давностните срокове по ДОПК, установените задължения не подлежат на принудително
събиране.
За увеличаване на приходите са реализирани следните дейности:
 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
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В резултат на извършените дейности до 31.12.2018 г. са съставени 369 акта за
установяване на задължение за данък върху превозните средства за 76 000 лв., от които са
платени 12 000 лв. При съпоставяне на информацията, получена от МФ за превозните
средства с прекратена регистрация, са открити 18 бр. недекларирани превозни средства. На
собствениците им са начислени задължения. Предадени на НАП и ЧСИ за принудително
събиране са 1 108 акта, от които 434 са съставени през 2018 г.
За засилване на данъчния контрол са реализирани следните дейности:
 Осъществяване на данъчен контрол чрез извършване на проверки, а при
необходимост и чрез ревизии
 Проверка за недекларирани търговски обекти и обекти, категоризирани като
заведения за бързо обслужване, ресторанти, кафе-сладкарници, питейни заведения
 Проверка на недвижими имоти, участвали по програмите за енергийна
ефективност за деклариране на извършените подобрения
 Предприемане на действия към наследници на починали лица за деклариране на
наследеното имущество
През годината са извършени няколко различни проверки. Проверени са 110
партиди на имоти с категоризирани заведения за хранене и развлечение, изпратени са 11
съобщения за деклариране на търговски обекти и са подадени 11 декларации. Извършени
проверки на място – 11 , установени 2 бр. грешно декларирани недвижими имоти в
последствие подали декларации. Изискани са удостоверения за наследници – 215 бр. На
наследниците на починали лица, които не са предекларирали недвижимите имоти и
превозните средства в законоустановения срок, собственост на техните наследодатели, са
изпратени съобщения за подаване на декларации. 55 лица са подали декларации.
Проверени са 178 удостоверения за въвеждане в експлоатация на обекти и са изпратени 17
съобщения до лица, които не са ги декларирали. 10 задължени лица са подали декларации.
Извършена е проверка на 63 декларации по чл.71, ал.1 от ЗМДТ за недвижими имоти,
които няма да се използват през 2017 г. въз основа на получени данни за потреблението от
ВиК “Стенето“. Установени са несъответствия в 2 подадени декларации. Коригирани са
задълженията за ТБО по партидите с подадени декларации.
При проверка в интернет се установява, че се рекламират места за настаняване с поголям капацитет от този по категоризация. Това води до облагане с по-малък размер на
ТБО.
6. Звено обществени поръчки
През 2018 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.
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.
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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.
През 2018 година в Община Троян са проведени около 168 бр. обществени поръчки
по реда на Закона за обществени поръчки и Правилника за прилагане на ЗОП. От тях, чрез
открита процедура 3 броя, публично състезание 29 броя, договаряне без предварително
обявление 1 бр., пряко договаряне 4 бр., събиране на оферти 21 броя. Директно възлагане
около 90 бр.
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.

7. Център за административни услуги – документооборот
През 2018 година в Центъра за административно обслужване са обработени (входящи
и изходящи) 33 175 броя преписки, от които:
 Отдел „Услуги на гражданите“ – 10 387 бр. писма и заявления за различни видове
услуги по гражданско състояние.
 Отдел „ТСУ, Кадастър и регулация“ – 4 323 бр. писма и заявления за различни
видове услуги.
 Отдел „СИИ“ – 1 021 броя преписки.
 Отдел „ Бюджет и човешки ресурси“ – 752 броя преписки.
 Отдел „Местни приходи“ – 2 355 броя писма, декларации и преписки.
 Отдел „ПАО“ – 1 545 броя преписки.
 Отдел „Счетоводство“ – 668 броя преписки.
 Отдел „ОКСМД“ – 2 233 броя писма и преписки.
 Дирекция „Планиране и проекти“ – 526 броя писма и преписки.
 Дирекция „ОСИ“ – 5 121 броя писма и преписки.
 Звено „Вътрешен одит“ – 69 броя писма.
 Кореспонденция с кметства и кметски наместничества, чрез електронен обмен – 3
434 броя писма /входящи и изходящи/.
 Звено „Обществени поръчки“ – 741 броя преписки.
Сравнение на преписките, които се обработват в община Троян, през последните три
години:
 През 2016 г. – 27 621 броя преписки.
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 През 2017 г. – 34 356 броя преписки.
 През 2018 г. – 33 175 броя преписки.
8. Правно-административни дейности
През годината са образувани 34 дела, както следва: 20 граждански (от които 9 за
промяна на имена), 11 административни и 3 административно-наказателни.
През 2018 г. въз основа на издадени актове за установяване на административни
нарушения от РУ „Полиция“ Троян и от оправомощените за това лица от общинската
администрация са издадени 376 наказателни постановления и 36 предупреждения. От
наказателните постановления 3 са обжалвани и 23 са платени.
Изнесените по-горе данни сочат:
 Община Троян работи без излишни конфликти, както по отношение
законосъобразността на издаваните властнически актове, така и в гражданския
оборот. Доказателство в тази насока е липсата и тази година на „знакови“ и
„тежки“ съдебни спорове.
 2018 г. е в много по-малка степен „съдебно активна“ в сравнение с 2014-2016 г.
Ръст бележат гражданските дела и по-конкретно установителните искове по
отношение на имоти, предадени в собственост на Община Троян от Областна
дирекция „Земеделие“ с Протоколни решения по чл. 19 ЗСПЗЗ. Намалял е броя на
административните спорове, като повечето от тях са приключили с определения за
прекратяване на производството поради недопустимост на жалбите (5 бр.).
 Събираемостта на наложените глоби е традиционно ниска.
И през 2018 г. се съгласуват по-голямата част от договорите, страна по които е
Община Троян, тръжни и конкурсни документации, заповеди и други вътрешни актове,
както и предложения до Общински съвет – Троян. При поискване са предоставяни устни и
изготвяни писмени становища по правни въпроси, които представляват затруднение за
служители на други отдели.
Цел и през идващата 2019 г. е спомагане законосъобразното и максимално
безпроблемно функциониране на общинската администрация с акцент върху
съгласуването на договори и административни актове, за да се предотвратят евентуални
бъдещ конфликти с контрагенти и адресати на властническите волеизявления.

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ:
 Поддържане на добро ниво на финансова устойчивост на Общината.
 За поредна година Община Троян е сред малкото български общини със заверен
без забечежки финансов отчет.
 Добре структурирана администрация, висока експертиза на по-голяма част от
служителите.
 Подобряване процесите на управление на риска и контрола.
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:
 Динамичните законодателни промени правят приходната част на бюджета на
общината трудно прогнозируем.
 Нормативни неясноти по прилагането на промени в ЗМДТ, касаещи имоти в
курортните зони на общината.
 Разширяване на извършването на услуги по електронен път.
IV. ОТЛИЧИЯ
През 2018 г. Община Троян беше отличена многократно като водеща сред всички
265 общини в страната.
Общината успя да запази челни позиции в проучването на Фондация Програма
Достъп до информация (ПДИ), като отново зае трето място сред всички 567 институции.
Проучването е проведено чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на
електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната
власт. В периода 6 февруари – 30 март 2018 ПДИ прегледа и оцени интернет страниците на
567 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и
местно ниво, публично правни субекти и независими органи на власт.
В рамките на проучването бяха подадени 567 електронни заявления с искане за
предоставяне на отчета по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) за 2017.
Задължение за изготвянето и публикуването на отчета, който трябва да включва данни за
постъпилите заявления за достъп до информация, за направените откази и причините за
това, институциите имат от приемането на ЗДОИ през 2000, а за публикуването му в
интернет – след измененията на закона от 2008 (чл. 15а). Резултатите отчитат изпълнение
на задълженията на общините, обхващащи публикуването на бюджети, финансови отчети,
датата на публичното обсъждане на проектите за бюджети и финансови отчети,
информация за обществените поръчки в секция „Профил на купувача“ и декларациите по
Закона за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси.
Община Троян получи награда от ИПА – II място в категория „Социална
отговорност“ за „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от
община Троян“.Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от
община Троян е инструмент на социалната политика, водена от Община Троян, за
надграждане и допълване на държавната политика в сферата на здравеопазването. Той е
израз на социалната ангажираност на местното самоуправление за опазване здравето и
живота на гражданите на Община Троян. От създаването си до момента Фондът е
подпомогнал финансово 89 граждани на Община Троян, в т.ч. 17 деца и младежи. От тях
65 са хора живеещи в града и 24 – живеещи в селата.
Кметът на Община Троян получи награда от изданието Кмета.бг, годишното
издание на класацията „Кмет на годината“, в категория „Ин витро програми“.Общински
фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и
лица, живеещи на семейни начала в община Троян работи вече 6 години. Създаден е с
решение на Общински съвет – Троян и приема заявления за финансиране на процедури от
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1 ноември 2012 г. Към момента, в резултат на процедури, осъществени с финансовата
подкрепа на Общинския фонд за асистирана репродукция са родени 6 деца.
През 2018 г. зам.-председателят на Комисията по социална политика на Народното
събрание връчи награда на НАСО за Община Троян за социална ангажираност и добри
практики.
През юбилейната година Община Троян получи почетен знак на президента, който
беше връчен на празника 14 октомври. Президентът Румен Радев беше специален гост за
тържествата, посветени на 150-годишния юбилей на Троян. По време на честването,
държавният глава връчи на Кмета на Община Троян Почетен знак на Президента, по повод
празника, който Троян отбеляза.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
2018 г. е предпоследната година от управленския мандат. През годината Община
Троян продължи да утвърждава позицията си като община, която успешно работи за
подобряване на качеството на живот на гражданите.
В историята на общината това ще остане годината, в която града достойно отбеляза
150-та си годишнина.
Предизвикателствата пред община Троян за по-нататъшното й развитие като
икономически устойчива, социално отговорна и перспективна община са много.
2019 година е шанс част от тях да бъдат преодолени успешно.
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