Отчет за дейността на общинската администрация през 2010 г.
в изпълнение на програмата за управление на изпълнителната
власт в Община Троян за мандат 2007 – 2013 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
За реализация на целите и приоритетите, залегнали в програмните и
стратегическите документи на общината, изпълнителната власт последователно
работеше в областите на стратегически интервенции, определени в програмата й
за управление за срока на мандата, при спазване принципите на:
 Откритост в управлението;
 Икономическа ефективност;
 Обоснованост и стабилност;
 Съгласуваност и последователност на предприеманите мерки;
 Осигуряване на условия за широко участие на структурите на
гражданското общество.
През изминалата 2010 г. година се осъществяваше ЕФЕКТИВНО И
ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ НА ОБЩИНАТА,
ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ПРИДОБИВАНЕТО НА НОВА ТАКАВА, осигуряващи
нормално функциониране на обществено-икономическия живот в
общината.

ОБЩИНСКИЯТ БЮДЖЕТ е проекция на финансовите ресурси на общината. За
да се гарантира обществено-икономическия живот е необходимо неговото
разумно съставяне и ефективно изпълнение.
За 2010 г. първоначално приетия бюджет e в размер на 17 090 413 лева. Към
31.12.2010 година след всички извършени промени, рамката на бюджета е
16 938 889 лева.
Одобрения размер на общата субсидия е 7 592,6 хил.лв., които през м.юли
бяха намалени с 211,3 хил.лв.
За частично финансиране на местните дейности през 2010 година е
одобрена субсидия в размер на 1 933,8 хил.лв., която бе намалена с 221 хил.лв.
Към 31.12.2010 г. превода на обща изравнителна субсидия е в размер на 1 712,8
хил.лв.

Целевата субсидия за капиталови разходи, одобрена със ЗДБРБ,
първоначално е в размер на 770,8 хил.лева, в т.ч.за изграждане и ремонт на
общински пътища – 572,8 хил.лв. Тази субсидия също бе намалена със 115,6
хил.лв. Общо усвоените целеви капиталови средства са в размер на 655 хил.лв.
Други получени от общините целеви трансфери от Централния бюджет са
303 226 лева.

Изпълнението на местни данъчни приходи, които се формират от
„Окончателен годишен патентен данък” и “Имуществени данъци”, е в размер
на 1 780 422 лева.
Изпълнението на неданъчните приходи е в размер на 3 057 хил.лв.
Общият реализиран обем строително-монтажни работи от капиталови
разходи е 9 108 488 лв., което бележи значителен ръст спрямо 2009 г., когато
капиталовложенията са били 4 862 168 лв. Посоченото се дължи на
реализираните обекти, съфинансирани от Европейските фондове.
Към 31.12.2010 година общината няма просрочени задължения.
Важен ресурс, върху който общината може да влияе, даващ възможност за
реализиране на нейната социално-икономическа политика, представлява
ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ в различните й правно-организационни форми.
За изграждане на инфраструктурни обекти и за задоволяване на потребности
от публичен характер (изграждане на улици, пречиствателна станция и
санитарно-охранителна зона) са придобити общо 36 бр. недвижими имоти или
части от имоти, чиято обща стойност възлиза на 41 385 лв.
През 2010 г. приходите от общинска собственост по реда на Закона за
общинската собственост възлизат на 478 320 лв., което представлява 109,02%
от постъпленията през 2009 г., в т.ч.

от управление (наеми и аренда)
- 243 206 лв (51%);

от разпоредителни сделки
- 166 109 лв (35%)

от предоставени вещни права
- 69 005 лв (14%)
Видно е, че общината е съсредоточила своите усилия върху управлението на
своята собственост. Развиваше и стопанисваше обекти, свързани с нейните
социални функции. Там, където общината нямаше тези възможности, ги
отдаваше под наем или учредяваше вещни права на ползване, в т.ч. при
преференциални условия.
През годината продължи насърчителната политика на управление на земите
от общинския поземлен фонд. Поддържаха се 122 бр. договори за 4 202 дка за
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срок от 20 до 50 години, а за земите по чл.19 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи – за срок от 4 години.
За ползване от земеделските стопани (животновъди и/или техни сдружения),
са предоставени 46 бр. имоти с обща площ 2 420 дка с начин на трайно ползване
пасище, мера.
Управлението на общинските гори се осъществяваше чрез ползване по
такси на корен и чрез публичен търг с явно наддаване.
По програмата за развитие на селските райони е подадено за финансиране
проектно предложение “Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на
превантивни дейности в землището на с. Голяма Желязна, община Троян”,
включващо почистване на горски площи, презалесяване на пострадали гори,
закупуван на оборудване за противопожарни депа и подобряване на горски път.
Част от своята политика за развитие на базисната и социалната
инфраструктури Общината продължи да осъществява чрез едноличните
търговски дружества с общинско участие:
1. “БКС”- ЕООД,
2. “В и К – Стенето”– ЕООД,
3. “Комунални услуги”– ЕООД,
4. “Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата –
Орешак” – ЕООД,
5. “Общински пазари” - ЕООД,
6. “Стоково тържище – Троян” – ЕООД (до средата на м.октомври)
7. “Многопрофилна болница за активно лечение – Троян” – ЕООД.
Изминалата 2010 г. беше значително трудна за “Б К С” – ЕООД.
Стагнацията в строителния бранш и липсата на пазар на бетонови изделия се
отразиха на общото финансовото състояние на дружеството.
Икономическата криза се отрази и върху дейността на “В и К – Стенето” –
ЕООД, по отношение реализираните приходи. Прекратяването дейността на
водещи промишлени предприятие и намаляването обема на работа на част от
фирмите на територията на общината доведе до значителен спад на
реализираната и пречистена вода. Това се отрази върху общото финасово
състояние на дружеството.
Въпреки отчетеното и през 2010 г. дружеството продължи да влага
средства в реконструкция и модернизация на водопроводната мрежа, както и да
инвестира ДМА, необходимо за дейността му.
За рационално организиране на дейностите, свързани с управлението на
отпадъците, след изтичане на договора за обществена поръчка през 2010 г., бе
прекратено “Комунални услуги”- ЕООД и създадено общинско предприятие
“Комунални услуги – Троян”.
През 2010 г. целите на ръководството на “Национално изложение на
художествените занаяти и изкуствата – Орешак”- ЕООД бяха насочени
към запазване на културно-историческото наследство и повишаване на
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регионалния туристически потенциал. Подкепени бяха усилията на общината за
подготовка и реализиране по ОПРР на проект «Развитие на туристическите
атракции в община Троян», включващ ремонт на 4 зали, обслужваща сграда,
главен вход и двор, както и закупуване на оборудване, промоционални
дейности, обучение на персонала.
Изминалата година се оказа твърде динамична и структуроопределяща по
отношение на «Общински пазари»- ЕООД и «Стоково тържище»- ЕООД,
като последното бе влято в приемащото дружество «Общински пазари»- ЕООД.
Постигна се оптимизация на осъществяваната дейност.
От началото на 2010 г. “Многопрофилна болница за активно лечение –
Троян” – ЕООД, беше засегната от провежданата структурна и финансова
реформа в системата на здравеопазването. Въпреки това дружеството е и ще
продължи да бъде изключителна отговорност на общината.
Общинските дружества осигуряваха около 474 работни места при средна
брутна работна заплата 523 лв. Постъпленията от такси и наеми от
общинските дружества са на обща стойност 37 990 лв.
Общият размер на начисленият дивидент от едноличните дружествата с
общинско участие е в размер на 109 971 лв.
След приключили седебни спорове към настоящия момент Общината е
собственик на 49% от капитала на “Търговия – Троян”- АД. Предстои да бъде
решен въпроса с участието на общината в дружеството.
От гореизложеното става ясно, че през 2010 г. реализираните приходи
от собственост в различните й правно-организационни форми, възлиза на
650 075 лв, което представлява 101.74 % от приходите през 2009 г.
ІІ. За подобряване на икономическия климат в общината, през 2010 г.
продължи работата по УСТРОЙСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ И РАЗРАБОТВАНЕТО НА
ПРОЕКТИ. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ЕФЕКТИВЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ.
През изминалата 2010 г. се поддържаше добро ниво на плановата
обезпеченост на територията на общината, кадастрални карти, карти за
устройствено планиране и регулационни планове.
Продължи дейността по създаване на съвременна планова основа за
устройство на територията, чрез изготвяне на задания за проектиране и
подаване на необходимите изгодни данни за :
одобрения ПУП, кв.44 и 46, гр. Троян;
одобрения ПУП ЖК “Буковец”, гр. Троян;
одобрения ПУП “Турлата”, гр. Троян;
възлагане на ПУП “Център” – с.Орешак;
възлагане на ПУП “Ливадето”
възлагане ОУП “Парк Лъгът”;
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Плановата обезпеченост е предпоставка за иницииране на инвестиционни
намерения. През изминалата година са издадени 201 бр. разрешения за строеж и
са одобрени 187 инвестиционни проекти. В експлоатация са въведени 46 бр.
жилищни и производствени сгради.
Базирайки се на плановата обезпеченост бяха подготвяни, а получилите
одобрение – управлявани, ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, съфинансирани от външни
за общината източници.
През 2010 г. са изпълнявани 14 проекта на обща стойност над 30 млн.
лв., от които 10 проекта по оперативни програми “Околна среда”,
“Регионално развитие” “Човешки ресурси”, 2 проекта по Програма за
развитие на селските райони, един по проект „Красива България” и един по
ПУДООС. Проектите са в сферите на:
 Проектирането и строителството на екологичната инфраструктра (5
проекта);
 Подобряване на градската среда (2 проекта);
 Подобряване на културната инфраструктура (1 проект);
 Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура (1
проект);
 Развитие на туристическите атракции в общината (1 проект)
 Разширяване обхвата на социалните услуги (3 проекта)
 Насърчаване на участие на местната общност по правилата на ЛИДЕР
на ПРСР (1 проект)
В процес на оценка са 3 проекта на обща стойност 2 млн. лв., в сферите
на:
 Подобряване на физическата среда и превенция на риска (1 проект);
 Повишаване на административния капацитет за добро управление (1
проект);
 Възстановяване на горски потенциал и въвеждане на превантивни
действия (1 проект)
В процес на подготовка са 3 проекта, в сферите на:
 Реконструкция и строителство на екологична инфраструктура (1
проект);
 Създаване и промотиране на иновативни културни събития (1 проект);
 Транснационално и междурегионално сътрудничество (1 проект)
Успоредно с това през годината се осъществяваше строг контрол в
областта на териториалното и селищното устройство, включително на
екологичната обстановка.
Въпреки облекчената процедура за одобряване на инвестиционни проекти се
наблюдава запазващ се ръст на жалби и незаконно строителство.
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Издадени са 15 бр. заповеди по чл.195 от ЗУТ за премахване на строежи,
които поради естествено износване или други обстоятелства са станали опасни
за здравето и живота на гражданите.
Осъществяван е стриктен контрол върху: излезлите от употреба МПС,
нерегламентираното паркиране на МПС, нерегламентираното изхвърляне на
строителни и битови отпадъци, предотвратено е изгарянето на автомобилни
губи, пуснатите безстопанствено селскостопански животни и др.
ІІІ. За осигуряване на условия за устойчиво и балансирано развитие, през
изминалата годината бяха отделени значителни ресурси за ПОДОБРЯВАНЕ И
РАЗВИТИЕ НА БАЗИСНАТА ИНФРАСТРУКТУРА – водоснабдяване, канализация,
пречистване на отпадъчни води, управление на отпадъците, пътна мрежа;
провеждане на ценова политика, даваща възможност за реинвестиране в
секторите, и успоредно с това – поносимост за населението.
Положени бяха основите за подобряване екологичната инфраструктура
– на системите за водоснабдяване и канализация и пречистване на
отпадъчните води в Троян и Орешак, чрез приключващите:
Проект: “Техническа помощ за подготовка на интегриран проект за водния
цикъл на град Троян”, включващ осъществено проектиране на 18 302 м.
водопроводна мрежа и 20 895 м канализационна мрежа.
Проект: “Техническа помощ за подготовка на интегриран проект за водния
цикъл на с. Орешак, община Троян”, включващ осъществено проектиране на
15 600 м водопроводна мрежа, 20 563 м битова канализация, 12 109 м дъждовна
канализация и решаване на въпроса с отвеждането и пречистването на
отпадъчните води до ПСОВ – Троян

Проект: “Изпълнение на първи етап на интегриран проект за
водния цикъл на гр. Троян”, в частта на приключващия втори етап “Биологично
пречистване” на ПСОВ – Троян.

Проект: „Интегриран проект на водния цикъл на с. Шипково,
Община Троян”, включващ строителство на пречиствателно съоръжение за
фекално – битови води, изграждане на главен колектор І и ІІ и профили ІV и V.
Реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа по трасетата на
изграждащите се канализационни колектори и профили. В момента тече
процедура по избор на изпълнител на строителни дейности и упражняване на
строителен надзор.

Със средства от
“канализационен колектор в кв.318”

ПУДООС

беше

реализиран

проект
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През 2010 г. са изготвени проекти за узаконяване на общински
водоизточници в мах.Попешка, мах.Стойновска (Черни Осъм) и мах.Габърска
(Балабанско).
Процедураха се СОЗ на 4 бр. каптирани водоизточника за с. Горно Трапе,
която процедура е в крайна фаза.
Придобиват се имоти от частни лица за учредяване на СОЗ на речно
водохващане в с. Горно Трапе и за каптирани водоизточници за мах.
Длъжковска (Горно Трапе).
Друг значим фактор за подобряване на околната среда е свързано с
подобряване на системата за управление на отпадъците. През годината бе
осъществяван непрекъснат строг контрол върху качественото изпълнение на
договора за обществена поръчка за управление на отпадъците в община Троян.
В изпълнение на новата нормативна уредба в областта на закриването и след
експлоатационните грижи на депата за отпадъци беше определена такса в
размер на 2лв/тон. Акумулирана сума ще бъде използвана по предназначение.
Важен фактор за подобряване на конкурентноспособността на общината е
подобряване на ПЪТНАТА МРЕЖА – ОБЩИНСКА И РЕПУБЛИКАНСКА.
През 2010 г. е положена нова асфалтова настилка върху 36 057 м2
четвъртокласни и местни пътища (което представлява с 35,60% повече
спрямо 2009 г.):
1. Укрепване откоса на „Римски път” (реализиран по проект на ОП “Рег.
развитие” – 140 000 лева.
2. Път LOV2142 гр. Троян – кв. Балкан –Горно Трапе – 82 486 лева.
3. Път LOV2136 с. Балканец – 25 147 лева.
4. Път LOV1137 с. Терзийско – 120 265 лева.
5. Път LOV1143 с. Б. Осъм. – 14 296 лева.
6. Път LOV2131 мах. Ангелска с. Белиш – 4 768 лева.
7. Път LOV2134 мах. Длъжковска – 14 865 лева
8. Път LOV2130 с. Калейца - 12 280 лева.
9. Път LOV3160 мах. Жеравица с. Ч. Осъм. – 16 216 лева.
10. Път LOV3162 мах. Миленча с. Черни Осъм – 12 592 лева.
11. Път LOV3167 с. Патрешко – 12 545 лева.
12. Път LOV3133 с. Орешак – 169 965 лева.
Осъществен е текущ ремонт на републиканския път в чертите на град
Троян.
ІV. РАЗВИТИЕТО НА УСТОЙЧИВ ТРАНСПОРТ е важно за връзките в
общината и извън нея.
Икономическата криза се отрази и на ефективността на транспорта в
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общината. Обществения превоз на пътници отговаря на конкретните условия и
можем да го определим като добър, независимо от проблемите, свързани с
постоянно намаляващия брой пътници, цените на горивата, техническото
състояние на част от автобусите и др. По тези причини съществуващата
транспортна схема търпи постоянни промени по отношение на намаляване броя
на курсовете и оттам промяна в графика на движение.
V. УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА продължава да е приоритет сектор
в общинската икономика.
За изтеклата 2010 год. независимо от икономическата криза,
туристическият бизнес не отчита по-лоши резултати. Община Троян е
посетена от около 78 000 души, в т.ч българи 73 300 и чужденци 4 700. Общо за
изминалата година в общината са постъпили приходи от администриране на
туристическата дейност на стойност 52 352 лв., в т.ч.: 43 488 лв от туристическа
такса, 8 864 лв от такси за категоризация. Приходите ще бъдат разпределени
през 2011 год. за дейности по развитие на туризма.
Приходите от 2009 г. на стойност 56 066 лв. бяха разходени за:
ремонтиране на мостовете и старите спирки по направление гр. Троян,
курортите Чифлик и Шипково;
издаден беше туристически справочник;
издадена беше карта на планинско-спасителната служба с реклама на
всички туристически обекти;
общината участва самостоятелно на борсата за културен туризъм във
Велико Търново и самостоятелно участие на общината в националната борса в
София;
бяха съфинансирани традиционни мероприятия, като Празник на
билките, планината и туризма, Празник на сливата и троянската сливова ракия;
финансово подпомагане на църковните юбилеи по кметствата, за
мероприятия в Музея и галерията в Троян и изложението в с. Орешак.
Динамиката в развитието на хотелската база и броя на леглата в нея бележи
отново тенденция към нарастване. Категоризирани бяха 25 нови туристически
обекта, от които 15 броя са средства за подслон и места за настаняване с 309
легла и 10 заведения за хранене и развлечения с 724 места за сядане.
Към настоящия момент е налице следната обезпеченост:
средства за подслон – 16 обекти с 949 места;
места за настаняване – 215 обекти с 2 264 места;
заведения за хранене и развлечения – 203 обекти с 10 601 места.
Продължи успешно работата на общинската администрация с местните и
регионални сдружения, НПО и частните сдружения в сферата на туризма за
подобряване културата на обслужване и туристическия имидж на общината.
Все повече се активизира дейността, свързана с туристическия маркетинг и
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реклама - участието на общината в туристическите борси; изготвения филм за
Троянската община се представи на борсата във Велико Търново и ще се
представи на борсата в София през февруари т.г.
В подкрепа на устойчивото развитие на туризма е изготвеният и получил
одобрение за финансиране по ОПРР проект “Развитие на туристическите
атракции в община Троян” на обща стойност 1 465 109, включващ ремонт на
изложбени зали на Национално изложение на художествените занаяти и
изкуствата – Орешак, закупуване на оборудване, промоционални дейности и
обучение на персонала по професия “Екскурзовод”.
Търговската дейност през 2010 год. може да се определи като добра,
независимо от променените икономически условия.
За ползване на общински терени за търговска дейност на открито са
издадени 57 разрешения. Събраните от тази дейност такси са 18 492 лева

VІ. За осигуряване на устойчивото развитие на общината е необходимо и
ПОДОБРЯВАНЕ, ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА,
СОЦИАЛНАТА, ЗДРАВНАТА, СПОРТНАТА И КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРИ.
ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ И РАВЕН ДОСТЪП НА ГРУПИТЕ В
НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ.
През 2010 г. приключва изпълнението на дейностите, заложени във
втория етап от „Програмата за училищното образование и предучилищно
възпитание и подготовка в Община Троян 2008-2010 г.”.
През отчетната година на територията на общината функционират една
детска ясла, две обединени детски заведения, пет целодневни детски
градини и една седмична, със седем изнесени групи към тях по селата.
Общият брой на децата от 0 до 6 годишна възраст, обхванати в детски и учебни
заведения е 1062 в 47 групи.
През 2010 г. Министерство на образованието, младежта и науката започна
въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на децата, навършили 5годишна възраст. С Решение Общинският съвет прие включване на Община
Троян в проекта на МОМН от учебната 2010/2011 година, с което се получиха
допълнителни средства в размер на 25 хил.лв. (за учебни помагала и за
подпомагане храненето).
В резултат на доброто структуриране на детските заведения няма неприети
деца и има пълен обхват на децата, подлежащи на задължително обучение.
Общинските училища са 10 - 3 средно общообразователни, 2 начални, 5
основни. На територията на общината има и 3 държавни училища –
Професионална гимназия по механоелектротехника, Национална гимназия за
приложни
изкуства
„Проф.Венко
Колев”
и
1
оздравително
–
ООУ”Н.Войновски” – с.Шипково. В общинските са разкрити 130 паралелки с
2 651 ученици.
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С Постановление №284/03.12.2010 г. на МС е приет списък на средищните
училища за 2010/2011 учебна година. За община Троян те са:
ОУ ”Христо Ботев”, с. Врабево;
ОУ ”Любен Каравелов”, с. Дебнево
ОУ ”Иван Хаджийски”, гр. Троян
СОУ ”Св.Климент Охридски”, гр. Троян
СОУ „Васил Левски”, гр. Троян
ОУ ”Васил Левски”, с.Борима, е определено за средищно и защитено
училище.
Определянето им като такива доведе до допълнително финансиране за
целодневна организация на обучение и възпитание, организирано столово
хранене в ученическия стол и транспорт. За учебната 2010/2011 година слетите
паралелки са 11 общообразователни (1-8 клас), а маломерните – 21
общообразователни (1-8 клас) и 4 професионални (9-12 клас).
За децата от подготвителни групи (5 и 6 год.) и за учениците от І до VІІ
клас са осигурени безплатни учебници от МОМН. Средствата за закупуване на
учебници и учебни помагала за 2010/2011 учебна година са 87000 лв.
През 2010 год. е подобрено столовото хранене в ученическите столове
като режийните разноски се поемат от общинския бюджет. За субсидиране на
извънкласните форми ”Пътуващо училище” и „Училище в природата” са
отделени средства в размер на 14 000 лв.
С Решение на Общински съвет са подпомогнати абитуриенти с еднократни
помощи в размер на 2640 лв.
Продължи изпълнението на националната програма за по-пълно обхващане
на учениците в задължителна училищна възраст и на 6-годишните деца от
подготвителните групи и класове, за които през 2010 г. държавата подсигури
средства в размер на 79000 лв. за закуски.
Организира се превоза на ученици до 16-годишна възраст от населени
места, в които няма училища, чрез транспортна схема, собствен транспорт и
договори с превозвачи. Общината разполага с 8 собствени ученически автобуса.
Изплащат се картите на пътуващите учители.
През 2010 г. продължава подпомагането на деца с изявени дарби, заели
призови места в олимпиади, състезания и конкурси в областта на науката,
изкуствата и спорта. С еднократни помощи и стипендии са стимулирани 37
деца, от тях 5 с едногодишни национални стипендии и 32 с еднократни помощи
в размер 2420 лв. от общинския бюджет.
Общински педагогически център осъществява специфичен учебновъзпитателен процес с деца от 6 до 18 годишна възраст в следните направления:
1. Организиране на извънкласна и извънучилищна дейност по време на
учебната година и през ваканциите.
2. Психологическо консултиране на деца и родители.
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3. Организиране на празници и мероприятия.
Постига се добра организация на свободното време в 22 извънкласни и
извънучилищни форми. Общият брой на обхванатите ученици е 580.
Основната дейност на Общинска комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни е социалнопревантивната и корекционно-възпитателната.
През 2010 г. са образувани 25 възпитателни дела спрямо 43 малолетни и
непълнолетни лица. С решение на Тричленния състав на комисията са наложени
общо 43 възпитателни мерки.
Направените през годината инвестиции в образователната
инфраструктура са:
изработване на проекти за разширение на ЦДГ„Осми март” и за
реконструкция на тяло „Б” в СОУ „Св.Кл.Охридски”, за които в бъдеще ще
търсим финансиране;
основен ремонт на 4 класни стаи и реконструкция на помещение за
санитарни възли в НУ„Св.Св.Кирил и Методий”;
преасфалтиране двор СОУ”В.Левски”, гр. Троян;
изграждане на вътрешни санитарни помещения и проектиране в ОУ
”Ив.Хаджийски”, гр. Троян
доставка и монтаж на нови водогрейни котли в ОУ ”В.Левски”, с.
Борима и ОУ ”Хр.Ботев”, с. Врабево;
Довършителни дейности на реконструкцията на ОУ “Любен
Каравелов”, с. Дебнево.

През м.септември 2010 г. Община Троян получи одобрение за
финансиране по ОП “Регионално развитие” на “Интегриран проект за
образователна инфраструктура на община Троян” в размер на 5 644 х.лв,
включващ обектите СОУ „Васил Левски”, Черни Осъм; ОУ „Васил Левски”,
Орешак; ЦДГ-с.Орешак; Седмична детска градина в с.Калейца; ЦДГ, с.Борима;
ОДЗ„Буковец”, гр.Троян. Изпълнението на дейностите по проекта трябва да
започнат през настоящата година и да завърши през м.септември 2012 г.
С оглед гарантиране достъпа на населението на Община Троян до
болнична медицинска помощ се предприеха действия от страна на
общинското ръководство за запазване структурата на “Многопрофилна болница
за активно лечение – Троян ”- ЕООД. Резултатът е, че в актуализираната през
2010г. “Областна здравна карта” се запазиха структурните звена на болницата и
с разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ-26/22.12.2010г., са
определени структурни звена с ІІ ниво на компетентност.
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Здравните кабинети в детски градини и училища са 21 и осигуряват
профилактика на заболяванията и медицински услуги, съгласно изискванията на
1062 деца и 3131 ученици.
В Детска ясла се отглеждат и възпитават 74 деца до 3-годишна, като
услугата обхваща всички желаещи. Общия брой яслени групи е 7, заедно с
разкритите в обеденените детски заведения.
Млечната кухня обслужва средно дневно 150 деца от 6м. до 3г. възраст в
три групи и също удовлетволява напълно потребностите от тази услуга в
гр.Троян.
През годината се извърши ремонт на здравните служби в селата Врабево и
Дълбок дол.
През 2010г. са отпуснати 8 656 лв. за социално подпомагане за лечение,
пътни разходи за лечение, карти за пътуване на ученици, абитуриенти сираци и
др. Отпуснати са и 613 лв. за погребение на ветерани от войните.
Реализираните програми за заетост през 2010 г. са:
Национални програми “Хора с трайни увреждания” за 1 лице;
“Старт в кариерата” 1 лице;
“От социални помощи към осигуряване на заетост” за 18 лица в т.ч.
аварийна група 10;
Регионална програма за заетост за 40 лица.
Общо разкритите от общинска администрация места за временна
заетост за 2010 г. са 60.
По Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” чрез Бюрото по
труда, общината е кандидатствала за 103 работни места за професии с
общополезен характер. Програмата е за обучение и последваща заетост.
Избраните лица се обучават и през 2011 г. ще бъдат назначени в Общинска
администрация Троян по конкретните им компетентности (поддръжка пътища –
27 лица; поддръжка сгради -13 лица; инспектор еколози – 6 лица; спасители при
бедствия, аварии и катастрофи – 6 лица, заявените 51 градинари ще започнат
обучение през м. февруари 2011 г.)
В изпълнение на програма за отработване на 14 дни обществено-полезен
труд ежемесечно работят 34 лица.
През 2010 г. е подготвен и одобрен за финансиране по ОП “Развитие на
човешките ресурси” проект “Независим и достоен живот за хора с
увреждания и самотно живеещи хора - дейности “Социален асистент” и
“Домашен помощник”. Проектът ще се реализира през 2011-2012 г. и чрез него
ще бъдат обслужвани 55 лица с увреждания и самотно живеещи, като ще се
разкрият и 25 нови работни места за техните асистенти.
През м. ноември 2010 г. в общината стартираха дейности по реализиране
на Проект “Подкрепа за достоен живот”, за дейност “Личен асистент”.
Община Троян е партньор на Агенция за социално подпомагане при
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реализирането на дейностите. По проекта са назначени 6 лични асистенти, които
обслужват 6 тежко инвалидизирани лица. Проектът ще се реализира в рамките
на 17 месеца и по него ще бъдат назначени още 14 лични асистенти през 2011 г.
Политиката на общината за разкриване на максимален брой работни
места, в т.ч. и за временна заетост, доведе до известно снижаване ръста на
регистринаната безработица в общината и към 31.12.2010г. тя е 7,15% (при
9,24% за страната). За сравнение към 31.12.2009 г. е била 10,5% (при 9,13% за
страната).
Комплексът за социални услуги в с. Дълбок дол включва: Дневен център
за деца с увреждания (ДЦДУ), Център за временно настаняване (ЦВН) и
Защитено жилище (ЗЖ). През 2010 г. данните за преминалите ползватели
показва, че Дневният център за деца с увреждания работи с непълен капацитет и
предстои внасяне на предложение до Общински съвет Троян за намаляване на
капацитета от 20 на 10 деца. Центърът за временно настаняване също работи с
по-малък брой потребители и предстои да бъде преструктуриран в Център за
настаняване от семеен тип. Защитеното жилище е с пълен капацитет и има
потребност от разкриване на още едно защитено жилище, което веднага ще бъде
запълнено от потребители на Центъра за временно настаняване.
Домашният социален патронаж е друга социална услуга - местна
отговорност, за която през 2010 г. са изплатени от общинския бюджет 91 975 лв.
Обслужвани са средно-месечно 160 лица от 12 населени места.
По проект на Министерството на труда и социалната политика
“Обществена трапезария” безплатна храна през зимните 5 месеца на 2010 г. са
получавали 100 лица без или с ниски доходи, инвалиди и многодетни семейства.
През отчетния период в сферата на КУЛТУРАТА се запази тенденция за
устойчивост и стабилност по отношение дейността на културните организации.
Организацията на културния живот в общината се осъществява чрез 20
читалища, 2 музея, Представителен общински младежки духов оркестър с
мажоретки, Национално изложение на художествени занаяти и изкуства с.
Орешак, Дружество на троянските художници и Дружество на троянските
писатели.
Три от читалищата завоюваха призови места в Десетия юбилеен
национален събор на българското народно творчество „Копривщица 2010”.
И тази година Министерството на културата и Министерството на
финансите предоставиха възможност на читалищата да кандидатстват с проекти
за допълваща целева субсидия, като 11 от тях получиха финансиране.
Библиотеката при НЧ „Развитие” – Орешак бе одобрена по програма „Глобални
библиотеки – България” - ІІ Етап 2010. През годината е доставено и инсталирано
компютърното оборудване на одобрените от І-ви етап 2009 г. библиотеки в
Троян, Борима, Дебнево, Черни Осъм и Шипково.
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Музеят на занаятите в Троян осъществява активна дейност в направления
фондова работа, експозиционна и издателска дейност. В резултат на финансиран
проект от Национален дарителски фонд „13 века България” е реставрирана
иконата на Николай Павлович „Богородица с младенеца”.
През 2010 г. в Национално изложение на художествените занаяти и
изкуствата - с.Орешак са организирани 6 тематични изложби, 4 от които
самостоятелни, възстановка на традиционни обичаи, Великденска и коледна
изложби – базар, пленер на детска рисунка, провеждане на традиционен панаир
през август, провеждане на 18-я "Празник на сливата и троянската сливова" .
Дружеството на троянските художници реализира 6 изложби и
традиционните за галерията великденска и есенна изложби.
Дружество на Троянските писатели през изминалата година продължи
своите традиции и проведе редица литературни четения и представяне на книги
на членовете на дружеството, както и на други гости.
Представителният младежки духов оркестър с мажоретки активно
участва в проявите, организирани от общината по повод различни празници и
чествания. През 2010 г. той отбеляза своя 30 годишен юбилей с грандиозен
концерт-спектакъл.
През 2010 г. са изпълнени всички планирани в културния календар на
Община Троян прояви с национално, регионално и местно значение.
В края на миналата година стартира подготовката на проект “Провеждане
на иновативно културно събитие в община Троян– Български фестивал на
сливата” по Схема “Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни
културни събития”, на ОП “Регионално развитие”, с цел търсене на нови
възможности, нови акценти, в намирането на по-модерен подход за
провеждането на събития.
Осъществени са ремонтни дейности на:
Галерия “Серякова къща” по проект “Красива България”
на 11 читалища, в т.ч. реконструкция на сцена в НЧ ”Наука”, Троян;
на Природонаучния музей в Черни Осъм;
на музей и чешма в с.Чифлик.
В областта на СПОРТА значимите събития през 2010 г., бяха следните:
Световен шампионат МХ3 и европейски шампионат МХ2 по мотокрос
„Гранд приз България” – 2010 г.;
Източноевропейски и Републикански шампионат по мотокрос;
Етап от 60- та колоездачна обиколка на България;
Първи турнир по джудо за купа „Троян” за момичета и момчета;
Пролетен турнир по футбол на стадион „Чавдар”;
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-

Новогодишен турнир по футбол в зала;
Общински ученически игри – 2010 г.;

Завоювани са множество призови места от спортните клубове в
общината.
През 2010 г. на 12 спортни клуба за детско-юношеска и клубна спортносъстезателна дейност беше преведена субсидия на стойност 27 000 лв.
По проект по ОП “Регионално развитие” е осъществено укрепване на
свлачището на стадиона, след което е възстановена лекоатлетическата писта.
Извършени са доставка и монтаж на изкуствена трева на спортна зала–хале
на бивша митница Троян.
Направените през годината инвестиции в образователната, културната
и социалната инфраструктура са в размер приблизително на 170 000 лв.
VІІ. За подобряване качеството на живот бяха направени съответните
инвестиции за ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗАОБИКАЛЯЩАТА НИ СРЕДА
През 2010 г. е положена нова асфалтова настилка върху 11 453 м2
улични и алейни площи (92% от обема през 2009 г.), в т.ч. в гр. Троян 6 989 м2
и за селата 4 464 м2.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ
Ремонтирани са 11 499 м2 улична настилка (174% от обема през 2009 г.), в
т.ч. 7 846 м2 в Троян и 3 653 м2 в селата от общината.
Положена е нова тротоарна настилка върху 4 764 м2, в т.ч. 3 709 м2 в
Троян и 1 055 м2 в селата от общината (през 2009 г. такава не е полагана).

- Тротоари в кв. Василевска, Орешак и Панаира
През годината е осъществявано адекватно поддържане на уличното
осветление, знаковото стопанство и хоризонталната маркировка, зимното
поддържане. Приключи проект „Изграждане и укрепване на дребномащабна
инфраструктура на територията на град Троян”, включващ свлачище на
стадиона и срутище на „Римски път”. Бюджетът на проекта е 985 550 лева. И
двата обекта са приключени. За свлачището на стадиона е издадено разрешение
за ползване, а за срутището на „Римски път” е в ход процедура за издаване на
разрешение за ползване и въвеждане в експлоатация. Изготвено е искане за
окончателно разплащане по проекта.
През годината получи одобрение за финансиране по ОП “Регионално
развитие” “Интегриран проект за подобряване на градската среда”,
включващ реконструкция на 7 улици (в ж.к. “Лъгът”, ул. “Балкан”, ул. “Мизия”,
ул. “Хр. Ботев” и ж.к.”Младост”) и изграждане на 3 детски площадки
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(ж.к.”Лъгът” и ж.к.”Младост”) на стойност 4 721 691 лв. В момента в ход са
процедури за избор на изпълнител на строителството и строителен надзор по
проекта.
С оглед подобряване на физическата среда и превенция на риска, през
годината общината подготви и кандидатства по ОП “Регионално развитие” с
проект “Корекция на р. Бели Осъм в централната градска част на град
Троян за предотвратяване ерозията на речния бряг и овладяване на риска
от наводнения” на стойност 1 048 019 лв. Проектът е в процес на оценка.
VІІІ. През изминалата година активно се работеше за гарантиране на
ДОБРОТО

УПРАВЛЕНИЕ И ЕФЕКТИВНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЩИНСКАТА
АДМИНИСТРАЦИЯ. ПОДОБРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИТЕ И
БИЗНЕСА.

Общинското ръководство акцентира върху определянето, спазването и
удовлетворяването на изискванията на гражданите, бизнеса и другите
заинтересовани лица, ползващи административни услуги. От особена важност
винаги е било определянето на нуждите и очакванията на клиента,
превръщането на тези потребности в изисквания и тяхното удовлетворяване.
През 2010 година правното обслужване на Община Троян е осъществявано
от старши и младши юрисконсулт към общинска администрация. Към
31.12.2010 година са останали висящи 11 съдебни дела и са образувани нови 108
такива. Общо през годината юристите са се явили в над 250 съдебни заседания.
Със съдебни решения или определения са приключени 83 дела, образувани и
процедирани в предходни години. Издадени са 787 наказателни постановления,
като преписките се водят до окончателно събиране на сумите.
През 2010 г. в „Информационния център” са регистрирани 15 485 броя
входящи документа, като в това число влизат входящите писма, молби и
заявления от граждани и фирми, и заявления за извършване на административна
услуга. Изведени са 6 688 броя изходящи документи. Събраните приходи на
касата в центъра са в размер на 492 118,02 лв.
Най-голям дял от извършените услуги са в сферата на гражданското
състояние 7 554 бр. и адимнистративно-техническото обслужване на
населението и бизнеса – 4 064 бр.
При заявено желание се осъществяват съответните бързи или експресни
услуги.
През годината завърши процеса по осигуряване на възможност за
предоставяне на електронни административни услуги. Това е осъществено
самостоятелно, без връзка със системата на „Електронно правителство”, която
все още не функционира. Към настоящия момент, община Троян предоставя
възможност за извършване на немалък брой такива административни услуги, но
за съжаление, няма голяма ползваемост.
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В края на 2010 г. и началото на 2011 г. приключи подготовката на проектно
предложение „Ефективност и качество за добро управление” по ОП
“Административен капацитет, подприоритет 1.6. „Транснационално и
междурегионално сътрудничество”. Същото се разработи с партньорството на
Община Елванген, Германия.
Успоредно с посоченото се осъществяваше и необходимия контрол върху
спазване на наредбите, приемани от Общинския съвет. В резултат на това са
съставени 787 бр. наказателни постановления за над 35 х.лв., като преписките се
водят до окончателното събиране на сумите по наложените наказания.
ІХ. Всички отчетени дейности се осъществяваха при ЗАСИЛВАНЕ НА
МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА, ЧРЕЗ
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВЕН ДИАЛОГ С ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И
ПОДПОМАГАНЕ ФОРМИРАНЕТО И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА СТРУКТУРИТЕ НА
ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

Прилагаха се различни механизми за насърчаване на гражданското
участие и взаимодействие с сферата на регионалното развитие.
Общинският план за развитие, неговата актуализация и изпълнение се
осъществяваше с участието на заинтересуваните органи, организации,
физически и юридически лица при спазване на принципа за партньорство,
публичност и прозрачност.
През 2010 г. Община Троян се включи в разработването на проектно
предложение „Координиране на местни политики в област Ловеч за
устойчиво развитие и просперитет”, в качеството си на партньор на
Областна администрация – Ловеч. Партньори по проекта са още Община Ловеч
и Община Тетевен.
В крайна фаза е изпълнението на подкрепения от общината Проект
„Придобиване на умения и постигане на обществена активност на
територията на потенциална местна инициативна група на територията на
общините Троян и Априлци”
Основната цел на проекта е формиране на екип и изграждане на капацитет
на Местна инициативна група общини Троян и Априлци, която ще бъде
ангажирана в изпълнението на стратегията за местно развитие, разработена по
проекта.
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
ВСИЧКО

ПОСТИГНАТОТО ПО-ГОРЕ НЕ БИ БИЛО ВЪЗМОЖНО АКО НЯМАШЕ
СЪГЛАСУВАНОСТ НА ПОЛИТИКИТЕ, ОСИГУРЯВАЩИ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРОЯН, КАТО РЕГИОН,
ДОСТОЕН ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА СИ ПРИНАДЛЕЖНОСТ.
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