ОБЩИНА ТРОЯН – ОБЩИНА ЗА ВСИЧКИ

ОТЧЕТ
НА КМЕТА НА ОБЩИНА ТРОЯН
ЗА МАНДАТ 2007 – 2013 г.

Септември 2011 г.
Гр. Троян

1

През последните 4 години общинското ръководство работи в името на европейското
развитие на Община Троян. Бяхме изправени пред предизвикателството за балансирано
и ефективно използване, както на собствените финансови ресурси, така и средства от
структурните фондове на Европейския съюз.
В своята дейност съм се ръководил от следните ПРИНЦИПИ:
1. Откритост в управлението;
2. Отговорно отношение към проблемите на града и на гражданите;
3. Максимална ефективност по провежданите действия и започнатите проекти;
4. Диалог с гражданите по различни проблеми за развитието на Община Троян.
5. Активно използване на европейските фондове;
6. Гарантиране на обществения интерес при разходването на бюджетни средства.
Целите, които си бяхме поставили в началото на мандата, в по – голяма степен
успяхме да реализираме:
- Работихме усилено по разработване на проекти за благоустрояването на града;
- Възстановихме в по – голяма степен занемарените бази за спорт и младежки
дейности, както и изградихме нова такава;
- Работихме усилено за ефективното използване на природното и културно –
историческо наследство, за запазване на историческите забележителности на
територията на общината;
- Разработихме и управляваме проекти за интеграция на лицата в неравностойно
физическо, социално и етническо положение;
- Максимално събиране, рационално планиране и разумно разходване на
бюджетните
средства
за
образование,
здравеопазване,
инфраструктура,
благоустрояване, култура, спорт и много други дейности.
- Ефективно стопанисвахме и управлявахме общинската собственост.
УПРАВЛЕНИЕ
ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО

НА

ФИНАНСИТЕ

–

АКТИВНО,

ПРОЗРАЧНО,

През този мандат бюджетите на общината бяха разработени в условията на световна
финансова и икономическа криза. Общинското ръководство успя да постигне най –
ефективното управление на бюджетните средства, като гарантирахме функционирането
на всички бюджетни звена.
Доброто управление на бюджетните средства на общината постигнахме, чрез:
- ефективно планиране;
- ясно определени обществено значими приоритети;
- ефикасно и законосъобразно изразходване.
Основен дял в източниците на финансиране и функциониране на дейностите на
Община Троян са собствени приходи от местни данъци и такси, така също и средства
от реализиране на проекти по оперативните програми „Околна среда“, „Регионално
развитие“, „Човешки ресурси“.
Основните приоритети, към които сме се придържали, при разходването на
средствата, винаги са били съгласувани с потребностите на гражданите. Основните
инвестиции, които бяха извършвани през годините, бяха насочвани в сферите на
образование, здравеопазване, техническа инфраструктура, общозначими и полезни
инфраструктурни обекти.
През годините общината поддържаше стабилен кредитен рейтнг, присъден от
Агенция за кредитни рейтинги и анализи – град София и не допусна просрочени
задължения, както и блокиране на сметки от страна на длъжници.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПОДОБРЯВАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА,
ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ УЛИЦИ
Развитието и подобряването на инфраструктурата в Община Троян бе основен
приоритет на ръководството на общината, тъй като тя създава условия за устойчиво
развитие и има определящо влияние върху инвестиционната атрактивност и
конкурентноспособност на общината.
През 2008 година са извършени инвестиционни разходи за 5 099 391 лева.
Положени са 21,172 м2 нови асфалтови настилки, 2606 м2 тротоарни настилки.
Основните обекти са:
1. Саниране и ремонт на ЦДГ „Здравец“ – 230 108 лв.
2. Разширение НУ „Христо Ботев“ – 610 000 лв.
3. Реконструкция ул. „Христо Ботев“ – 1 230 000 лева.
4. Реконструкция водопроводна мрежа с. Борима – 337 480 лева.
5. Реконструкция път „Зеленика“ - 800 000 лева.
6. Разширение мост с. Бели Осъм и подпорна стена „Зеленика“ – 210 000 лева.
7. Реконструкция път – Гумущник – Лъкарево – 122 000 лева.
8. Реконстукция път – Калейца, Коман – Терзийско – Коман – 127 000 лева.
9. Преасфалтиране ул. „Г. Карцов“ – от Дъскотина до мост „Витекс“
10. Разплатени са проектите за обходен път на гр. Троян
11. Преасфалтирани са улици в с. Борима, Орешак, Балканец, Миревски, Попешка и
други.
През 2009 година извършени инвестиционни разходи за 5 671 063 лева.
Положени са 39 132 м2 нови асфалтови настилки и 1388 м2 тротоари.
По – значими обекти:
1. Възстановяване сградата на ОУ „Л. Каравелов“ – с. Дебнево – 276 881 лв.
2. Реконструкция спортни площадки – СОУ „Кл. Охридски“ – 107 480 лева.
3. Дом за стари хора – Добродан – 118 000 лева.
4. Рехабилитация ул. „Опълченска“ – 229 170 лева.
5. Реконструкция път Троян – Балабанско – 182 812 лева.
6. Реконструкция път Балканец – 105 616 лева.
7. Изграждане площадка, ограда на трасето и проходи за медицинско осигуряване
на Мотополигон – Троян – 189 773 лева.
8. Саниране 7 училища и детски гродини – фонд „Козлодуй“ – 3 200 000 лева.
Преасфалтирани са улици в с. Орешак, с. Бели Осъм, с. Голяма Желязна, с. Белиш и
други.
Реконструирани канализационни колектори 1 477 м.
Канали – ул. „Христо Ботев“, ул. „Симеон Велики“
През 2010 година Общината реализира много голям финансов ресурс за обновяване
и реконструиране на пътната си артерия. Реализираните суми нарастнаха на 10 688 208
лв.
Продължихме реконструкцията на пътища и тротоари на територията на общината.
С реализирането на обектите постигнахме полагането на 47 510 м2 нови асфалтови
настилки и положихме и отремонтирахме 1 895 м2 тротоарни настилки.
По – значими обекти са:
1. Канализация ул. „Опълченска“ – 220 595 лева.
2. Реконструкция ул. „Димитър Икономов“ – 144 630 лева.
3. Канализация и водопровод в кв. 318 – 190 541 лева.
4. Реконструкция път – с. Орешак – 169 965 лева.
5. Реконструкция път LOV – 2142 – Троян – 82 000 лева.
6. Свлачище „Стадион“ и „Римски път“ – 980 000 лева.
7. Ремонт „Серекова къща“ – 90 406 лева.
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8. Реконструкция тротоари по ул. „Г.Карцов“ – 32 344 лева.
9. Реконструкция тротоари – Троянски манастир с. Орешак – 30 000 лева.
Завършихме обекти, които бяха финансирани по Оперативна програма “Околна
среда” на обща стойност 5 406 400 лв.
Очакваната стойност на реализираните обекти с бюджетни средства през 2011
година са 2 860 000 лв. Тук се включва реализацията на Дома за стари хора в с.
Добродан, реконструкции и рехабилитации на пътища и отремонтиране на тротоарни
настилки, както в града, така и в селата.
С реализирането на обектите община Троян ще постигне полагането на 29 434 м2
нови асфалтови настилки, полагането на 3 270 м2 нови и отремонтирани тротоарни
настилки.
По – значими разходи за обекти са:
1. Дом за стари хора в с. Добродан – 211 865 лева.
2. Реконструкция кръстовище при кооперативния пазар в участък на ул. Раковска –
253 000 лева.
3. Рехабилитация на ул. „Васил Левски“ в кв. Велчевски – 185 413 лева.
4. Рехабилитация на ул. „Раковски“ от кръстовището с ул. „Опълченска“ до моста
при Елма Ад – 147 885 лева.
5. Жилищна сграда Охрид, кв. 313 – 470 000 лева.
6. Изграждане на бюст – паметник на Иван Хаджийски – 65 000 лева.
7. Реконструкция на участък от пътя от с. Добродан до с. Врабево – 218 000 лева.
8. Реконструкция на участък от път в с. Калейца – 41 217 лева
9. Улица в кв. 318 – 124 364 лв.
10. Реконструкция на канализационен колектор 260 м. И други.
През 2011 г. стартира най – важния проект за жителите на град Троян, а именно
Интегриран проект за подобряване на градската среда на град Троян. Проекта е на
стойност 3 950 735,80 лв. в т.ч. съфинансиране от Община Троян 188 270,71 лв.
Проектът включва цялостна реконструкция на уличните и тротоарни платна на
обходната улица в ж.к. Младост, ул. Балкан, ул. Мизия, ул. Христо Ботев, три улици в
кв. Лъгът, три детски площадки. Общо с проекта ще бъдат преасфалтирани 27 596 кв.м.
улици и направа на 13 285 кв.м. тротоари.
РАЗВИТИЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА
В ОБЩИНА ТРОЯН
През изтеклия мандат бяха положени основите за подобряване на екологичната
инфраструктура – на системите за водоснабдяване и канализация и пречистване на
отпадъчните води. Чрез ремонта и реконструкцията на остарялата водопроводна мрежа
гарантираме за необходимите водни количества на питейната и чиста вода за
населението и промишлеността. Подобрихме качеството на повърхностните и
подземните води, както и на околната среда, чрез изграждането на канализационната
мрежа и съвременни съоръжения за третиране на отпадъчни води.
Община Троян разработи и спечели проекти по ОП „Околна среда”, които са
насочени изцяло към реконструкция на водопроводната мрежа и изграждане и
реконструкция на канализационната мрежа на град Троян, село Орешак и село
Шипково:
- 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
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решаване на въпроса с отвеждането и пречистването на отпадъчните води до ПСОВ –
Троян.
- Проект „Изпълнение на първи етап на интегрира проект за водния цикъл на
гр.Троян”. В резултат от изпълнението на проекта са изградени 580 м. нова
канализационна мрежа, реконструирана и подменена е 350 м. канализационна мрежа,
реконструирани и подменени са 400 м. колектори. Изграден е и функционира втори
етап, биологично пречистване на ПСОВ – Троян.
Обекта беше приключен през 2011 г.и ПСОВ е открита от Министър –
Председателя г-н Бойко Борисов.
Общата стойност на проекта възлиза на 7 803 750, 97 лв. в т.ч. съфинансиране от
Община Троян 293 909,50 лв.
- Проект „Интегриран проект за 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. По проекта ще бъдат изградени 2 447 м. улична канализация и
реконструирани 2 652 м. уличен водопровод, на стойност 3 529 544,00 лв.
- Със средства от ПУДООС бяха реализирани проекти: проект „Канализационен
колектор в кв. 318” гр.Троян и реконструкция на „Канализационен колектор на ул.
Опълченска“ гр.Троян
През 2008 г.е подменена 8 412 метра водопроводна мрежа в населените места на
общината с различни диаметри. Основните обекти са: Водопроводи по ул. Генерал
Карцов, ул. Балкан, с. Бели Осъм – мах.Зеленика, с. Шипково, с. Балканец, с. Голяма
Желязна, с. Старо село и с. Борима.
През 2009 г. са подменени 6 923 метра водопроводна мрежа на територията на
общината: Най – големите обекти през тази година са в мах. Райковска, мах. Миревска,
Стойченски рът, ул. Симеон Велики, с. Голяма Желязна, Беклемето, с. Шипково, с.
Белиш и др.
През 2010 година са подменени общо 11 805 метра водопроводи на територията на
цялата община, а именно: Червянска лъка, реконструкция Димитър Икономов, с.
Голяма Желязна, с. Терзийско, с. Орешак, Стойченски рът – Балканфарма, кв. Търнето
и много други.
ДЕЙНОСТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
През 2011 г. Общината започна реализацията на един много важен проект за
подобряване качеството на живот и екологичните условия в град Троян, чрез
осигуряване на безопасна и естетически привлекателна градска среда. Специфичната
цел на проекта е да се приложат адекватни инженерни мерки за ограничаване на риска
от наводнения в централната чест на град Троян, вследствие на високи води на река
Бели Осъм, както и за предпазване на брега от ерозия. Проектът предвижда
разширяване на 210 м. от речното корито с 10 и 20 м. в различните профили и
изграждането на 303 м. крайбрежни стени, което от една страна ще осигури нормален
отток при пълноводие, а от друга страна ще запази 186 м. речен бряг от ерозионни
процеси. Общата стойност на проекта е 1 002 882, 89 лв. в т.ч. съфинансиране от
Община Троян 50 144,14 лв.
В началото на тази година приключи Проект „Изграждане и укрепване на
дребномащабна инфраструктура на територията на град Троян за предотвратяване на
рисковете и щетите за живота и имуществото на гражданите, включващ обектите:
„Свлачище на стадиона” и „Срутище Римски път”. С изпълнението на проекта се
укрепи свлачището на стадиона на град Троян, укрепено беше срутището на улица
„Римски път” в град Троян, ограничи се разрастването и проявлението на свлачищните
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и срутищни процеси на територията на град Троян. Стойността на проекта беше 782
988,20 лв., които бяха финансирани от ОП „Регионално развитие” 2007-2013.
Друг важен проект, спечелен от Община Троян и финансиран от Програма за
развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., свързан с опазването на
околната среда е Проект „Възстановяване на горски потенциал и въвеждане на
превантивни дейности в землището на с. Голяма Желязна”. Чрез проекта ще се
извършат възстановителни дейности /залесяване/ в с. Голяма Желязна на площ от 50
декара, ще бъде закупено оборудване за противопожарни депа в с. Голяма Желязна, с.
Шипково и град Троян, ще се реконструира горски път в местността „Сойченското” в
землището на с. Голяма Желязна – 1 451 м. Стойността на проекта е 308 491, 20 лв.
През 2008 г. Регионалното депо за неопасни отпадъци Троян – Априлци получи
Комплексно разрешително съгласно изискванията на Закона за опазване на околната
среда и водите. Ежегодно се подготвя Годишен доклад по околна среда, в който се
отчита изпълнението на поставените в разрешителното условия.
През 2008г. и 2011 г. Община Троян и кметства кандидатстваха за финансиране от
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда в рамките
на Националната кампания „За чиста околна среда“. ( в рамките на мандата кампании
са провеждани през 2008 г. и 2011 г.)
През 2009г. беше финансиран Проект „Почистване, озеленяване и облагородяване на
зелени площи, находящи се на територията на с. Врабево,. на стойност 6617 лв.
През същата година община Троян, съвместно с НЧ «Наука» гр.Троян спечелиха и
реализираха проект «За чиста околна среда», като беше реновирана площта под десния
бряг на р. Бели Осъм /м/у пешеходния мост на ЦГЧ и моста при Полицията/.
През 2011г. са финансирани четири проекта за възстановяване на детски
площадки на Община Троян и проект на училището в с.Черни Осъм.
Проектите на Община Троян са:
1.Проект за озеленяване и възстановяване на зона за отдих в жилищен квартал
„Буковец“ на гр.Троян – градина „Иван Памукчиев“ – на стойност 6387,50лв.
2.Проект за почистване, озеленяване и възстановяване на зона за отдих в гр.
Троян – алея „Дъскотина“ - на стойност 8007лв.
3.Проект за озеленяване и създаване на зона за отдих в ж.к. „Лъгът“ на гр.Троян градина „Троянка“ - на стойност 9609,40лв.
4. Проектът на СОУ „В. Левски“ с.Черни Осъм – „Училищният двор – рай за децата“, е на
стойност 4997 лв.
Работено е за изпълниние на мероприятията, заложени в програмата за овладяване
на популацията на безстопанствените кучета, като в резултат на това е изграден,
регистриран и работи общински приют за временно пребиваване на безстопанствени
кучета. През годините за наложени и принудителни администрантивни мерки за
задържане на безстопанствени животни и ППС.
РАБОТА НА ОБЩИНАТА С НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ /
ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ/
Всяка година общината заделя средства за съвместна работа с неправителствени
организации, кметства, читалища и други за реализиране на проекти по Обществен
форум. През 2008 година са реализирани 8 такива проекта на обща стойност 25 829 лв.,
като най – съществени от тях са: Закупуване на нова фотографска техника на МНХЗПИ
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– Троян, Направа на детска площадка и ремонт шадраван в центъра на с. Черни Осъм,
Перфектен звук – свобода на идеите – Читалище „Наука“ Троян и др.
През 2009 година са реализирани 9 броя проекта на обща стойност 43 434 лева, като
най – съществени от тях са: Алея за отдих, естетика и възпитание – МИГ – Априлци,
Озеленяване и ремонт на стълбището и ската пред СОУ „Васил Левски“, „Нашия разказ
за теб“ от МНХЗПИ – Троян, Детски кът с паркови съоръжения – с. Калейца,
Озеленяване центъра на с. Орешак, Озеленяване Централна част на с. Борима и други.
През 2010 година са реализирани 8 броя проекта на стойност 30 910 лева. Най –
съществени от тях са: „С модерна сцена в Европа“ НЧ „Наука“ – Троян, „Едно красиво
Добре дошли в Троян“ – Читалище кв. Велчевски, Озеленяване централна част на с.
Терзийско, Съхраняване и популяризиране на културни – историческото наследство в с.
Дебнево и други.
През 2011 година са класирани и ще приключи реализацията им на 8 броя проекти
на обща стойност 35 090 лв., по – важни, от които са: Реновиране на площадното
пространство и изграждане на детска площадка в с. Голяма Желязна, Благоустрояване и
озеленяване в ОУ „Иван Хаджийски“, Естетизиране на дворното пространство в ДГ с.
Черни Осъм, Ремонт площадки и тротоари ОУ „Васил Левски“ с. Борима,
Реконструкция двора на к-с за социални услуги в с. Дълбок дол и други.
УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ
През изтеклия мандат се наблюдаваше увеличение на инвестиционния интерес към
територията на общината, резултат от провежданата от общинското ръководство
политика за устойчиво социално – икономическо развитие. Значителни усилия бяха
положени и за създаване на съвременна планова основа за устройство на територията –
подборни устройствени планове и общи устройствени планове на туристически
дестинации. С по – голямо значение за жителите на общината са:
- ПУП ЖК “ Буковец” – Троян;
- ПУП “Турлата” – Троян;
- ПУП “Центъра” – Орешак
- ОУП “Парк Лъгът” – Троян;
- ПУП “Ливадето”
- ОУП “Къпинчо” – Троян и др.
- ПУП – кв. 146 – ул. Димитър Икономов, ул. Опълченска
През периода е налице значително увеличен брой издадени строителни разрешения
за строеж и одобряване на инвестиционни проекти за хотели, къщи за отдих, магазини
и други обслужващи сгради, както и за инфраструктурни обекти. Значително е
увеличен и броя на производствените сгради, за които е издадено разрешение за
строеж.
През настоящия мандат общината възложи оцифряване на действащите
регулационенни планове на гр.Троян, кв. „Кнежки лъг и Василевско”, кв. „Велчевско”,
регулационните планове на с. Чифлик и с. Шипково – надземна инфраструктура.
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ТРУДОВА ЗАЕТОСТ
През настоящият мандат 2007-2011г., общинското ръководство в изпълнение на
приетия от Общински съвет Троян “Общински план за развитие 2007-2013”, в
направление здравеопазване и социални дейности, реализира дейности съобразно
разписаните в индикативната финансова таблица приоритети и мерки за изпълнение на
стратегическите цели: осигуряване на качествено и достъпно здравеопазване,
подобряване условията на живот на жителите на общината, намаляване на
безработицата и създаване на възможности за алтернативна заетост на хората в
трудоспособна възраст.
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Във връзка с изготвяне на нова “Здравна карта” през 2010г. общинското
ръководство предприе действия за съхраняване структурата на “МБАЛ-Троян” ЕООД.
Определени структурни звена получиха ІІ ниво на компетентност, което направи
болницата по-конкурентна и увеличи приходите от РЗОК по клинични пътеки.
Съществено постижение за гражданите е запазване на отделението по Акушерство и
гинекология. Финансовото състояние на общинската болница е стабилно, но има
значителни задължения за минали периоди.
Общинският съвет Троян и ръководството на общината са откликвали своевременно
за решаване на проблеми в “МБАЛ-Троян” ЕООД, като са отпускани безлихвени
кредити на общинската болница, от общинския бюждет ежегодно се изплащат средства
за извършените енергоспестяващи дейности-инженеринг с гарантиран резултат общата
стойност на изплатените суми за периода 2008-2011г. е 292 416 лв. Други инвестиции
извършени със средства на общината за 2008-2011г. са: за ремонт на хирургично
отделение през 2008г. на стойност 71 733 лв. и закупуване на 2 ултразвукови апарата
през 2009г. и 2010г. на обща стойност 46 760 лв. Средствата от ОБ предоставени на
болницата са общо: 410 909 лв. или средно по 100 хил. лв. годишно.
В момента общината работи по включване на МБАЛ – Троян по ОП „Регионално
развитие“ за модернизация на оборудването.
Здравни кабинети в детски градини и училища
Медицинските специалисти назначени в кабинетите осигуряват медицинско
обслужване и здравна просвета на децата и учениците. През 2 години с техния
синдикат Кмета сключва Колективен трудов договор. Ежегодно се разпределят
средства за закупуване на медикаменти, а през 2011г. се повишиха възнагражденията
на медицинските специалисти от здравните кабинети.
През изминалия мандат общинското ръководство се придържа към приоритетите в
социалната политика водена от правителството-за децентрализация и разширяване
спектъра на социалните услуги предоставяни в общността, намаляване на
безработицата, интеграция на социално неравностойни групи в обществото и
реализацията им на трудовия пазар.
За периода в общината са предоставяни следните социални услуги държавноделегирани дейности в с.Дълбок дол: “Център за временно настаняване”, “Дневен
център за деца с увреждания” и “Защитено жилище”. Предстои преструктуриране на
част от услугите, предвид промяната на потребности в общината. През 2009г. се
извърши ремонт на бившено училище и общежитие в с.Добродан, с оглед разкриване
на нова социална услуга “Дом за стари хора”. Администрацията спечели финансиране
по проекти към Социално-инвестиционния фонд на МТСП в размер на 486 105 лв., в
т.ч. съфинансиране от общинския бюджет на 129 850 лв. През 2010г. общината
кандидатства и през 2011г. спечели финансиране по Проект “Красива България” за
довършителни строително-ремонтни дейности на обща стойност 269 927 лв. През
2011г. община Троян разработи проект пред Японското правителство за отпускане на
140 хил.лв. безвъзмездна помощ за закупуване на оборудване и обзавеждане на
помещенията на “Дом за стари хора”. При отказ от финансиране на този проект,
ръководството на общината чрез частична актуализация на общинския бюджет, ще
осигури за обект “Дом за стари хора” 26 хил.лв. за капиталови разходи и 84 хил. лв. за
материали, с цел стартиране на социалната услуга още в края на 2011г.
Дейности общинска отговорност
Домашния социален патронаж е традиционна социална услуга в общината, която
обслужва средно 150-160 лица и за която ежегодно в общинския бюджет се заделят
около 90 хил.лв.
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През зимните месеци на 2009, 2010 и 2011г. е предоставяна храна-обяд на 100
социално-слаби граждани от частна фирма спечелила проект, финансиран от МТСП за
социалната услуга “Обществена трапезария”.
Център за хора с увреждания в гр.Троян предоставя възможност на над 250 лица
с увреждания да получават социоконсултантски услуги, да осъществяват социални
контакти и честват празници. В центъра се разпределя ежегодно на три транша
социална помощ предоставена от БЧК в натура (ориз, брашно, спагети...), за граждани
получавали енергийна помощ през отоплителния сезон.
През последните четири години в изпълнение на приоритета намаляване на
безработицата и създаване на условия за алтернативна заетост на гражданите,
общинската администрация разработи и реализира редица програми и мерки за заетост.
Ежегодно администрацията разработва и реализира проекти по НП “От социални
помощи към осигуряване на заетост” за осъществяване на общополезни дейности. Брой
работни места по години: 2007г.- 9 лица; 2008 г. -10; 2009г.-11; 2010г.-5. За отчетния
период реализираните дейности са: ремонт на детски съоръжения в паркове и градини,
обособени нови детски площадки, поддържани са сгради общинска собственост,
почиствани и поддържани гробищни паркове и почистени речни корита.
В аварийни групи през зимните месеци са работили следния брой лица: 2007г. – 15;
2008г. -14; 2009г.-19; 2010г.-10; 2011г.- 4.
В регионалните програми за заетост 2010г.-2011г. са извършени дейности по
поддържане терена, разбиване, изваждане и товарене на фондаменти от трибуни на
стадиона, поддържане на паркове и зелени площи. Назначени са 40 лица през 2010г. и
10 лица за 2011г.
Други национални програми за заетост, осъществявани в общинска администрация
за съответните години са:
“Старт в кариерата” 2007г. -2 лица; 2008 -2 лица; 2010г.-1 лица; 2011г.-1;
“Заетост на хора с трайни увреждания” 2007г.– 1 лице; 2008г. -1; 2009г.- 1; 2010г.- 1
и 2011г.-1;
”Нова възможност за заетост” 2009г. – 4 лица;
“Асистенти на хора с увреждания”- 2007г.- 2 лица; 2008г.-1,
“Социални услуги в семейна среда”- 2009г.- 3 лица;
По мерки за заетост са работили:
“Заетост на младежи с висше образование” 2007г. - 8 лица;
“Стажуване след обучение”- 2007г. - 2 лица, 2008г.-2.
През 2010г. и 2011г. по ОП “РЧР” проект “Нов избор-развитие и реализация” са
обучени по пет професии и назначени на работа в общината 95 безработни лица, в т.ч.
47 градинари, 25 помощник пътни строители, 13 пътни строители, 4 спасители при
бедствия и аварии и 6 еколози.
В края на 2010г. общината стана партньор на Агенция за социално подпомагане по
проект “Подкрепа за достоен живот” за дейност “Личен асистент” с продължителност
17 месеца, по който са назначени 21 лични асистенти за обслужване на 20 тежко
инвалидизиранили лица (с 90 и над 90% с ч.п..) за срок от 14 месеца. От началото на
2011г. администрацията реализира и друг спечелен социален проект по ОП “РЧР”
“Независимост и достоен живот на хората с увреждания и самотно живеещи хорадейности “Социален асистент” и “Домашен помощник” в Община Троян”. В него са
назначени 28 лица за социални асистенти и домашни помощници на 65 болни или
самотни лица за да ги обслужват и подкрепят при осъществяване на ежедневните им
дейности. Проектите са на стойност 74 хил. лв.– личен асистент и 180 854 лв.- социален
асистент и домашен помощник.
Ръста на безработицата за периода 2007-2011г. се е променял в широки граници,
заради икономическата криза и закриването на предприятия в общината. От 4,91 % в
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края на 2007г., през 10,5 % в края на 2009г., 10,88 % през м. януари 2010 г. (най-висока
за периода) и до 5,82% към 30.06.2011г.
Обшина Троян отчитайки особеностите на свития пазар на труда през последните
три години е създавала огромен брой работни места за общополезни дейности по
всички програми и мерки за заетост.
Социалното подпомагане е приоритет на МТСП, за общината на
представителството и Дирекция “Социално подпомагане”-Троян. С решение на
Общински съвет Троян са отпускани следните суми за еднократни помощи: 2007г.7045лв., 2008г.-17 591лв., 2009г.-13 232 лв., 2010г.- 8656 лв., до 30.06.2011г. - 7118лв.
Отпускани са помощи на абитуриенти-сираци, на столетници, на болни в невъзможност
да заплащат лечението си.
През отчетния период своевременно са изплащани 75% от стойността на
лекарствата на ветераните от войните на аптеките сключили договор с общината по
Наредба № 17.
В изпълнение на решение № 254/24.02.2005г. бяха изплащани разходите за
погребения на ветерани от войните и социално слаби, без близки и роднини, самотни и
безпризорни граждани на общината: 2007г.-1427 лв., 2008г.-1950 лв., 2009г.-1603 лв.,
2010г.-613лв. и до 30.06.2011г.-190 лв.
ОБРАЗОВАНИЕ – РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ НА МАТЕРИАЛНАТА
БАЗА
Финансирането на образованиетое поделена отговорност между държавата и
общината. Средствата за издръжка са крайно недостатъчни за осигуряване на качествен
учебен процес /не се отпускат средства за капиталови разходи от държавата/.
Политиката на община Троян през изтеклия мандат изцяло беше насочена към
привеждане на образованието в общината в състояние, адекватно на потребностите на
обществено – икономическото развитие. Работихме активно и усилено за развитието на
предучилищното и училищното образование и създаване на условия за качествено и
достъпно образование. Постигнахме реална децентрализация на процеса на управление
на образователната система. Решавахме успешно натрупаните с години проблеми,
свързани с остарялата материална база.
Основен приоритет в сферата на образованието беше привеждане на материално –
техническата база в училищата и детските градини в съответствие с изискванията за
осигуряване на безопасни и здравословни условия за обучение, възпитание и труд,
чрез:
- саниране на сградите на училища и детски градини /подмяна на дограма,
отоплителна инсталация, ремонт на покриви и топлоизолация/;
- ремонт на санитарни възли, сервизни помещения и ВиК инсталации;
- ремонт и увеличаване на спортните бази;
- осигуряване на достъпна среда за обучение на деца и ученици със специфични
образователни потребности.
Благодарение на полученото финансиране по програми в образователната
инфраструктура в общината са вложени над 4,3 млн лв.:
- през 2007 г. по Проект „Красива България” към МТПС са отпуснати средства за
Ремонт фасада „Детска ясла” гр.Троян на стойност 156 395,00 лв. Община Троян има
финансов принос за ремонта на стойност 81 326,00 лв.
- през 2008 г. по проект към Национални програми 2007 г. на Министерство на
образованието, младежта и науката е завършено разширението на НУ”Христо Ботев” –
Троян на стойност за 770 000 лв.
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- през 2008 г. по проект „Красива България” към Министерство на труда и
социалната политика е санирана и ремонтирана ЦДГ”Здравец”-Троян на стойност
205 000 лв.
- през 2009 г. по Международен фонд „Козлодуй” чрез Министерство на
икономиката, енергетиката и туризма са извършени основни ремонти на 5 учебни и 2
детски заведения, болницата и спортна зала „Чавдар” на стойност над 3 млн. лв.
- през 2009 г. беше възстановено опожареното ОУ”Л.Каравелов” с.Дебнево със
средства в размер на 250 000 лв. от Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към МС.
През м.септември 2010 г. общината получи одобрение за финансиране на
интегриран проект за образователна инфраструктура на община Троян в размер на 5
млн. 400 хил. лв, включващ училищата в с.Черни Осъм и с.Орешак, детските градини в
с.Орешак, с.Калейца, с.Борима и ОДЗ„Буковец” гр.Троян по Оперативна програма
„Регионално развитие” 2007 – 2013 г. Тече процедура по избор на изпълнител.
Изпълнението на дейностите по проекта трябва да завърши през м.септември 2012 г.
Извърши се проектиране, основни и текущи ремонти на сгради на учебни и детски
заведения извън финансираните по програми, на стойност общо за периода почти 2 млн
лв., по-големите от които по години са както следва:
2008 г.
-Изготвени проекти за реконструкция и модернизация на детски и учебни заведения
във връзка с кандидатстване по ОП”РР 2007-2013”
-Ремонт на ЦДГ”Здравец”, СДГ-с.Калейца, СОУ”В.Левски” с.Ч.Осъм;
2009 г.
- Реконструкция покрив НУ”Св.Св.Кирил и Методий”
-Реконструкция открита спортна площадка СОУ”Св.Климент Охридски”
- Изграждане склад за метан в СОУ”Св.Климент Охридски”
- Ремонт санитарни помещения СОУ”Св.Климент Охридски”
2010 г.
- Проекти за разширение на ЦДГ„Осми март” и за реконструкция на тяло „Б” в СОУ
„Св.Кл.Охридски” във връзка със задължителната предучилищна подготовка на 5 и 6
годишните деца.
– 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”–Троян;
- Изграждане на вътрешни санитарни помещния и проектиране в
ОУ”Ив.Хаджийски”
- доставка и монтаж на нови водогрейни котли в ОУ”В.Левски”-Борима и
ОУ”Хр.Ботев”-Врабево
Все повече училища влагат собствени средства за подобряване на материалната си
база – за извършване на текущи и съфинансиране на основни ремонти, закупуване на
компютърна техника, оборудване на кабинети, обзавеждане. Привличат се
допълнителни средства от МОМН, като се използват всички програми и възможности
за финансиране. По проекти за извънкласни и извънучилищни дейности от МОМН през
2008 г. са привлечени допълнително 39153 лв. Все повече учебни заведения печелят
проекти за финансиране по оперативните програми на ЕС.
Делегираният бюджет дава възможност за по-ефективно разходване на средствата
по единните разходни стандарти. Заради успешното прилагане на системата е дадена
положителна оценка на общината през 2008 и 2009 г., за което са получени съгласно
постановление на МС допълнително 220223 лв.
Извън единните разходни стандарти за образование за периода са привлечени общо
над 3 300 хил. лв. Тези средства са използвани с една цел - подобряване качеството на
образование в община Троян.
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Общински педагогически център
За добра организация на свободното време и извънкласните и извънучилищни
форми през 2009 г. е открит Общински педагогически център.
Расте броят на учениците, желаещи да се включат в извънкласните дейности.
Общинският педагогически център е обединител на дейността на учебновъзпитателните заведения, Общинската комисия по закрила на детето, Общинската
комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и
на други неправителствени организации, свързани с развитието на подрастващите.
През 2009 г. е сключен Мемурандум за разбирателство между МТСП гр.София и
Община Троян от 03.02.2009 г. на обща стнойност 48 319,00 лв., от които финансов
принос на община Троян 25 126,00 лв., за обект: Ремонт на Шошкова къща гр.Троян.
Ремонта приключи на 03.09.2009 г.
Общинска комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни
Основна дейност на комисията е социално-превантивната и
корекционновъзпитателната.
Ежегодно ОбКБППМН – Троян образува възпитателни дела спрямо малолетни и
непълнолетни лица. С решение на Тричленния състав на ОбКБППМН – Троян се
налагат ежегодно възпитателни мерки.
Социален аспект в сферата на образованието
За субсидиране на извънкласните форми ”Пътуващо училище” и „Училище в
природата” всяка година се отделят средства от общинския бюджет, като общо за
периода са над 50000 лв..
Продължава подпомагането на деца с изявени дарби, заели призови места в
олимпиади, състезания и конкурси в областта на науката, изкуствата и спорта. За
периода 106 деца са стимулирани с еднократни помощи от общинския бюджет, а 10
деца - с едногодишни национални стипендии от държавния бюджет.
Продължава традицията при завършване на средно образование да се изплащат
еднократни помощи на абитуриенти сираци и полусираци. За периода са подпомогнати
62-ма ученици от средните училища на територията на общината с общо 12810 лв.
КУЛТУРНО РАЗВИТИЕ
Дейността по организацията на културния живот в общината се осъществява от 20
читалища, Музей на занаятите – Троян, Природонаучен музей – с. Черни Осъм,
Младежки духов оркестър с мажоретки, Национално изложение на художествените
занаяти и изкуствата – с. Орешак, Дружество на Троянските художници и Дружество
на Троянските писатели.
През последните години читалищата разработват и печелят проекти към
Министерство на културата за допълваща целева субсидия за подпомагане на дейността
им в т.ч. за текущ ремонт, художествено-творческа дейност, компютърна техника и
софтуер. През 2009 г. беше сключено четиристранно споразумение за сътрудничество
между Община Троян, Министерство на културата, Програмата на ООН за развитие и
съответното читалище за включване на читалищните библиотеки от Община Троян в
програма „Глобални библиотеки – България”. На І-ви етап от програмата бяха
одобрени библиотеките в гр. Троян, Борима, Дебнево, Черни Осъм и Шипково. През
2010 г. на тези библиотеки беше доставено и инсталирано компютърното оборудване,
както и отпуснати четири допълнителни субсидирани бройки. На ІІ-ри етап по
програмата беше одобрена библиотеката в с. Орешак. През 2011 г. стартира ІІІ-ти,
последен етап на програмата, като са одобрени проектите на читалищата в селата
Врабево, Бели Осъм и Голяма Желязна.
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Ежегодно си отделят средства за ремонтни дейности на читалищните сгради. През
2010 г. са ремонтирани 11 читалища общо за 30000 лв. и е извършена реконструкция на
сцената на НЧ”Наука” Троян на стойност 10000 лв.
Природонаучен музей – с. Черни Осъм
Нараства интересът към експозицията на музея.
През отчетния период беше реализиран проект по програма Общински форум
“Изграждане на мултимедийна система – електронен екскурзовод” на стойност 1950 лв.
С цел проектиране на отопление на музея е извършено геофизично проучване на
подземни води около музея. Монтирана е и пожароизвестителна техника.
През 2010 г. е подменена дограма и извършен частичен ремонт на покрив на
стойност 20000 лв.
МНХЗПИ гр. Троян
През 2008 г. беше отбелязана 40 годишнината от откриването на експозицията на
музея. През отчетния период беше изградена рампа за хора с двигателни увреждания и
извършен ремонт на стъпалата пред централната сграда. Разработен и финансиран от
Агенцията за хора с увреждания бе проект за монтиране на стълбищна платформа за
достъп до втория етаж на музея. Извършени са текущи ремонти на покривите на двете
музейни сгради – централна и Конак, извършена е профилактика във
фондохранилищата, монтирано е допълнително насочено осветление в основната
експозиция на музея и е изградено изцяло ново на втория етаж на Конака.
През 2010 г. в резултат на финансиран проект от Национален дарителски фонд „ 13
века България” е реставрирана иконата на Николай Павлович – „ Богородица с
младенеца”. Реализирани бяха още две музейни инициативи – създаване на
атракционен и детски кът в музея със средства от туристическата такса и финансиран
проект от Общински форум. Разработени бяха два проекта – за изграждане на зала за
временни изложби и реставрация на керамика, с които се кандидатства за финансиране
пред Министерство на културата. Проведени са множество експозиционни изложби от
регионално и национално значение.
И през периода 2008г.-2011г. продължи договора за сътрудничество между Община
Троян, Националният исторически музей и Ротари клуб с цел реализиране на
дългосрочната програма, свързана с проучването, консервацията и реставрацията на
археологически обект “Состра”- паметник на културата категория национално значение.
НИХЗИ- с. Орешак – Организирани са множество изложби, възстановка на
традиционни обичаи, провеждане на традиционен панаир през месец август и Празник
на сливата. През 2010 г. беше проведен пленер за детска рисунка. През 2011 г.
Националното изложение ще чества 40 години от създаването си.
През 2011 г. община Троян спечели и започна подготовка за реализиране на Проект
«Развитие на туристическите атракции в Община Троян», ОП «Регионално развитие»
2007 – 2013 г. към МРРБ. Проекта е на обща стойност 1 465 108,68 лв. В т.ч.
съфинансиране от община Троян 219 766,30 лв. Проектът предвижда:
- ремонт на зала № 1, зала № 2, зала № 3, зала № 7, обслужваща сграда, главен вход
и двор на НИХЗИ – с. Орешак, община Троян;
- закупуване на ново оборудване;
- промоционални дейности;
- обучение на персонала по професия «Екскурзовод».
В галерия „Серякова къща” бяха осъществени редица изложби, както и
традиционните Великденска изложба и Есенна изложба. През 2008 г. е извършен
ремонт на вътрешната част на галерията на стойност 700 лв., финансиран от Община
Троян. Спечелен е проект по програма Общински форум „Осигуряване на нов реквизит
за постоянни и временни експозиции в художествена галерия „Серякова къща” –
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Троян” на обща стойност 2920 лв. През 2010 г. стартира основен ремонт на галерията
по проект „Красива България, в размер на 90 268,00 лв.
През 2007 г. бяха отпуснати средства за Ремонт на „Марковски мост на р. Осъм”
гр.Троян, по Проект „Красива България” към МТСП. Средствата за строителство
възлизаха на 36 853,00 лв.
Представителният младежки духов оркестър с мажоретки има множество
участия както в страната, така и в чужбина и 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.
Подготовката и организацията на мероприятията в Община Троян – празници,
чествания годишнини и др. се основава на Културния календар, който обхваща
различни страни от културния живот на града и общината.
През 2008 г. Община Троян тържествено отбеляза 140-годишнината от
обявяването на Троян за град. На празника присъстваха гости от побратимените ни
градове в Германия, Франция и Македония. В Музея на занаятите беше открита
изложба “Света Петка – небесната покровителка на град Троян”, а във фоайето на НЧ
“Наука” бе подредена изложба “140 години град Троян” – документален хронологичен
очерк на социалния, икономически, културен и политически живот за изминалия
период. Пред Конака с атракционна възстановка самодейци пресъздадоха обявяването
на Троян за град. Тържествата завършиха с празничен концерт на площада и
грандиозна заря.
Традиционният и единствен по рода си Празник на сливата и троянската сливова
ракия през последните години се утвърди като уникална туристическа атракция и
привлича все повече гости от страната и чужбина. През 2011 г. е спечелен проект по
оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. –„Провеждане на иновативно
културно събитие в община Троян – български фестивал на сливата” на стойност
352 956 лв. и предстои реализирането му. Общата цел на проекта е повишаване
привлекателността и социално – икономическото развитие на Община Троян, чрез
засилване ролята на културата и въвеждане на иновативни практики при провеждане на
културни събития.
В края на месец август традиционно се провежда Национален събор-надпяване на
пенсионерски състави, който от 2008 г. започна да се провежда в рамките на два дни.
ТУРИЗЪМ
През изтеклия мандат общинското ръководство работи активно за устойчивото
развитие на туризма в Общината. За реализирането й се работи в следните
направления:
1. Подобряване на туристическата и техническата инфраструктура: - изработване и
поставяне на спирки по направление гр.Троян – с.Черни Осъм и пред кастела „Состра”
край с.Ломец. Ремонтирани и боядисани са от разклон при с. Калейца по пътя за
курортите с.Чифлик и с.Шипково. Ремонтирани са и мостовете по това направление.
-закупени са и са поставени пейки в градската градина и са подменени
счупените модули от местата за сядане на централния градски площад и водната
каскада.
-по отделните кметства се реализираха няколко мероприятия при откриване на
туристическия сезон - ремонт на път от центъра на вилната зона в Шипковски
минерални бани до хотел „Йоанна”, освежаване на обществената тоалетна от курорта и
премахване на павильоните от центъра на същия курорт.
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-рехабилитация на еко–пътека с възстановяване на чешма в местността
„Жална”.
2. Информационно и маркетингово обезпечаване на туристическия продукт:
- -изготвяне на указателни табели – с.Орешак, пред Музей в гр.Троян, туристически
център и др.
- изготвяне на билбордове; изготвяне на информационни табели; изготвяне на
два броя винили за популяризиране на туристическия потенциал за участие в отделните
туристически мероприятия; изготвяне на рекламно пано за популяризиране на
туристическия потенциал на общината; издаване на нови и преиздаване на старите
имиджови дипляни; издаване на справочник за общината с културно – историческа
насоченост, издаване на карта от планинско – спасителна служба в помощ на хората и с
рекламна цел; закупуване ежегодно каталозите –бизнес и туризъм; ежегодно издаване
на книжка с отразените събития от изминалата година на територията на общината;
участие на общината в различните борси на туристическа тематика в страната и
чужбина; за озвучаване на атракция от музея и изготвяне на кът пред сградата на
Конака и спектакъл „Искри от вечността”; Изготвяне на филм за участие във
В.Търново; Откриване на туристическите сезони „Лято” и „Зима”; ежегоден
журналистически тур и награда на журналисти отразили най- добре туристическия
потенциал на общината; изготвяне на нов туристически сайт само за туристически
обекти; изготвяне на брошура – каталог за музея в село Ч. Осъм;
3. Дейности за подобряване на туристическия потенциал:
-Съфинансиране и участие при подготвка и провеждане на празниците в
културния календар на общината-Празник на билките, планината и туризма, Празник
на сливата и троянската сливова ракия, Празник Петковден, туристически мероприятия
в галерия „ Серякова къща”
- През изтеклите 4 години са подпомогнати с известни суми от туристическата такса
мероприятия за подпомагане на свещенния туризъм- за всички юбилейни чествания на
отделните църкви- Шипково, Б. Осъм и др. по повод изграждане на параклиси в
населените места без църкви- Чифлик, Балканец, Ч.Осъм, Г.Трапе, Балабанско.
4. Провеждане на политика за стимулиране развитието на туристическия бизнес:
От миналата година се предложи на Общински съвет Троян да гласува за
разпределение на туристическата такса и по места откъдето е събрана - 25% и това дава
възможност на отделните кметства да реализират собствени местни мероприятиячешма в с. Чифлик, ремонт на пейки, обособяване на кътове за отдих и др.; 15% от
същата за подпомагане на историчиското наследство на общината и др.
През 2011 година ще бъде изградена спортна площадка в курорта Чифлик.
В сферата на туризма се предложиха за решение на ОбС Троян няколко
документа – правилник за дейността на Консултативен съвет по туризъм към Кмета,
програма за развитие на туризма, ежегодно програма за разпределение на
туристическата такса за дейности в туризма, промяна на туристическата такса;
Постоянно се запознава туристическия бизнес с промените в нормативната
база и се подпомага стартиране на туристическа дейност. Активно се участва в анализа
на новия закон за туризма с участие в семинари.
СПОРТ
Общинското ръководство ежегодно планира средства в общинския бюджет
за развитие на физическото възпитание и спорта. Разширява се обхвата на общинските
програми и прояви, с оглед разнообразяване формите и средствата за спорт и туризъм.
Увеличава се с всяка година субсидията за детско-юношеска и спортно-състезателна
дейност на спортните клубове и се засилва сътрудничеството между тях и общинска
администрация.
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Предприемат се конкретни мерки за спиране на тревожната тенденция с
разрушаването и промяната на предназначението на откритите спортни съоръжения и
спортни площадки.
През 2008 г. са вложени 300 хил. лв. за извършване на строително-монтажни работи
на „Мотополигон”-Троян. По МФ”Козлодуй” е ремонтирана през 2009 г. спортна зала
„Чавдар”, като са извъшени енергоефективни дейности на стойност 100 хил. лв. През
2010 г. е извършено укрепване на стадион „Чавдар” на стойност 600 хил.лв. по
ОП”Регонално развитие 2007-2013 г.”, като се спира свлачището и се възстановява
пътят над стадиона. До м. септември 2011 г. ще бъдат възстановени и седалките. През
2011 г. е завършен закрит спортен комплекс при „Мотополигон”-Троян за 30 хил.лв.
Ученическите игри са израз на държавната политика за организиране и
провеждане на състезания с оглед развитие на индивидуалните способности и
дарования на учениците в областта на спорта. Най-масовото от тези състезания е
детският спортен празник “Пламъчета сини”, който се провежда всяка година с
ученици от І до ІV кл.
С проекти по ПМС№129 за развитие на спорта в училищата и детските заведения
ежегодно се разпределят около 10 000 лв. за закупуване на спортни пособия и
организиране на дейности.
Съвместно с „Общински педагогически център” се провеждат спортните дейности с
деца през лятото, които се откриват ежегодно със спортен празник под мотото
„Здравей, ваканция без дрога!”
През 2009 г. е приет Правилник за награждаване на спортисти. През същата година
са възстановени и мъжките отбори по футбол и баскетбол.
Значими ежегодни спортни събития през отчетния период са:
-Световен и европейски шампионат по мотокрос „Гранд приз България”;
- Етап от колоездачната обиколка на България;
- Източноевропейски и Републикански шампионат по мотокрос;
- Пролетен турнир по футбол на стадион „Чавдар”;
- Новогодишен турнир по футбол в зала;
- Общински ученически игри .
- Турнир по джудо за купа „Троян” за момичета и момчета;
Най-често печелили международни и републикански награди са възпитаниците на:
- Спортен клуб „ТРОЯНМОТОРСПОРТ”
- Колоездачен клуб „Хемус 1896 – Вивело”
- Спортен клуб по карате „Атнес”
- Спортен клуб „Джудо и самбо”
- Спортен клуб по биатлон „Аякс”
- Клуб по ориентиране „Хемус”
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
В процеса на децентрализация на местната власт и отслабване ангажимента на
държавата /чрез ограничаване на държавните субсидии/, основен приоритет е
повишаването на собствените приходи в общинския бюджет, реализирани при
правилното управление на общинската собственост.
В съответствие с измененията на Закона за общинската собственост Общинският
съвет, по предложение на кмета на общината, прие:
- Стратегия за управлението на общинската собственост в Община Троян за периода
2009-2011 г.
- Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в
Община Троян през 2009 г., 2010 г. и 2011 г.
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Същите представляват програмни документи в дългосрочен и краткосрочен план,
които за пръв път се приемат от общинските съвети и очертават целите, принципите,
приоритетите и намеренията за придобиване на общинска собственост, както и за
управлението и разпореждането с всички имоти и вещи общинска собственост.
За периода 21.12.2007 г. до настоящия момент са съставени общо 293 акта за
общинска собственост
Община Троян успя да си възстанови собствеността върху 3936/8096 ид. части от
поземлен имот с кад. № 73198.502.327 по кадастралната карта на гр.Троян (бившата
автогара).
За периода на мандата Община Троян подхождаше много предпазливо при
продажба на имоти и сгради чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.
Предложени бяха за продажба и са реализирани сделки само за имоти и сгради, които
не са необходими за нуждите на общината и кметствата и за тях има проявен реален
инвестиционен интерес.
Другите реализирани продажби са за ликвидиране на съсобственост, придаваеми
места или продажба на земя на собственика на законно построена сграда, т.е по
необходимост и по право по закон.
За първи път политическите партии вече са наематели само на офиси, а ползваните
от тях ресторанти се отдават под наем от общината. Годишният приход от отдадените
под наем ресторанти е в размер на 32832 лв., без ДДС.
След много години, Община Троян отново през 2011 г. придоби новопостроени
обекти, представляващи 3 бр. апартаменти с прилежащите им складове, както и 3 бр.
гаражи в жб. „Елица - 2”. Със същите е заплатена цената по Договор от 17.08.2006 год.
за учредено право на строеж върху имот – общинска собственост, сключен между
Община Троян и „Бетонекс-Бакалов” ООД.
През 2009 г., след пет годишни усилия, с решение №17005/14.05.2009 г. на
Общинската служба по земеделие бяха възстановени земеделските земи на кметство
с.Балабанско, преставляващи 36 бр. имоти с обща площ от 1193 дка., от които 933 дка.
или 78% представляват самозалесили се или залесени земеделски земи (843 дка.
иглолистни и 90 дка. широкололистни гори).
За периода от 11.2007 г. до настоящия момент, поради завишен интерес към
ползване на земеделски земи от общинския поземлен фонд, са сключени 80 договора за
отдаване под аренда на земеделски земи – общинска собственост и земеделски земи,
собственост на общината съгласно чл.19 от ЗСПЗЗ.
През 2008 г. завърши лесоустрояването на горите от общинския горски фонд. На
22.01.2008 г. експертния съвет при Държавната агенция по горите прие
Лесоустройствения проект на Община Троян. С него се лесоустрояват гори и земи от
общинския горски фонд с общата площ 1347.1 ха и гори в земеделски земи,
собственост на общината, с обща площ от 73.8 ха.
В края на месец декември 2008 г. Община Троян успя да се снабди с решения и
скици от Общинска служба по земеделие – Троян и за останалите 5235.837 дка. Гори на
кметство с.Терзийско и същите са регистрирани в ДГС-Троян и ДГС-Борима.
След решения на Общинския съвет – Троян бяха извършени структурни промени в
общинските търговски дружества, а именно:
 „Общински пазари” – ЕООД и „Стоково тържище – Троян” – ЕООД,гр.Троян,
бяха преобразуване чрез вливане, като приемащото дружество е „Общински пазари” –
ЕООД, а преобразуващото се дружество е „Стоково тържище – Троян” –
ЕООД,гр.Троян. „Стоково тържище – Троян” – ЕООД,гр.Троян е заличен търговец в
Търговския регистър от 14.10.2010 г.
 „Комунални услуги” – ЕООД, гр.Троян, е обявено в ликвидация и е създадено
Общинско предприятие „Комунални услуги - Троян”
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Капиталовите трансфери на Община Троян към “МБАЛ – Троян” – ЕООД през
периода 2008 г. - 2011 г. са както следва:
Участие на Община Троян за съфинансиране на проект
“Ижинеринг за намаляване на енергийните разходи на училищни
сгради и сградата на “МБАЛ – Троян” – ЕООД , съгласно Решение
№591/30.11.2006 г. на Общинският съвет – Троян (2008 г. – 2011 г.)
Паркинг втори етап – 2009 г.
Съфинансиране на ултразвуков апарат
(2009 г. и 2010 г.)
Извършени строително ремонтни дейности в хирургично
отделение 2008 г.
ВСИЧКО

292 416 лв.

29 959 лв.
46 760 лв.
72 000 лв.
441 135 лв.

ПОДОБРЯВАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УСЛУГИ
НА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА – ПОВЕЧЕ ДОВЕРИЕ, МИНИМАЛНА ЗАГУБА
НА ВРЕМЕ И СРЕДСТВА
През изминалия мандат се работеше за гарантиране на доброто обслужване на
гражданите и бизнеса, съкращаване на времето за извършване на услугите и
оптимизиране на използването на интернет пространството за информация и услуги,
като Община Троян предоставя възможност за извършване на немалък дрой
административни услуги по електронен път.
Като основен приоритет в тази област беше подобряване откритостта и качеството
на административните услуги. Създадохме условия за изграждане на доверие в
органите на местното управление и общинската администрация. Създадохме и
поддържахме работеща, гъвкава, открита към гражданите администрация, предлагаща
бързо, точно и безкористно административни услуги. Продължихме процеса за
подобряване на административното обслужване, чрез Информационния център –
работещ на принципа „на едно гише”. Реализирахме открито управление.
В края на 2010 г. и началото на 2011 г. приключи подготовката на проекто
предложение „Ефективност и качество за добро управление” по ОП „Административен
капацитет”
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.
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.
Всичко постигнато по – горе не би било възможно ако нямаше съгласуваност на
политиките, осигуряващи реализирането на социално – икономическото развитие на
община Троян, като регион, достоен за европейската си принадлежност.

18

