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УВОД
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Представям Ви отчета за първата година от
мандат 2019-2023 г. на Кмета на Община Троян.
Във всяка една от годините, в които аз съм
Кмет на общината, този отчет бе дискутиран във
всичките 22-те насели места на община Троян. Тази
година дискусиите ни, извън тази в Общинския
съвет, ще бъдат основно чрез Интернет. Надявам се,
че хартиените копия на отчета ще достигнат до
повече наши съграждани, които не ползват
социалните мрежи. Защото вашето мнение за направеното и предстоящото е важно,
защото то дава смисъл на усилията ни.
Годината, която изпратихме преди броени дни, беше различна. Започнахме я с
едни нагласи и планове, но динамиката и събитията наложиха други приоритети.
Безспорно пандемията COVID-19 ще остане като най-запомнящо се събитие, както и
всички предизвикателства, свързани с превенция на разпространението на вируса в
общината, които предприехме: трудностите, пред които бяха изправени хората,
здравната система, бизнеса, администрацията. Годината беше предизвикателство за
всички нас.
Местната власт трябваше да решава сложно уравнение с много неизвестни как да създадем най-добрата организация за опазване здравето на троянци, как тези
мерки да се съчетаят с щадящи бизнеса стъпки, какви преференции и подкрепа можем
да окажем на работодателите, за да запазят работните места на хората, как да
съхраним културния, спортния и социален живот в града, как да поддържаме духа на
хората. Имахме много тревоги – ще стигне ли капацитетът на болниците да поеме
бума от заболели, ще издържат ли лекарите и персоналът, ще се справи ли
общинският бюджет с намалелите приходи и рязко нараснали разходи. Трудностите
бяха много – подготовката на лечебните заведения да посрещнат здравната криза,
големите разходи за опазване на здравето на хората, честото затваряне и отваряне на
детски градини, ясла, детска млечна кухня, домашен социален патронаж,
пенсионерски клубове, преминаването на училищата на обучение в онлайн среда.
Стотици възрастни и самотни хора, хора с увреждания или в карантина имаха нужда
от помощ – за осигуряване на храна и лекарства, от медико-социална помощ, ако щете
за това някой да им напазарува храна и лекарства. Трябваше бързо да пренастроим
системата си за работа – първоначално единствено с колегите от администрацията,
после включихме доброволци, след това разработихме проекти и привлякохме
европейско финансиране, набрахме парични дарения. Въпреки липсата на опит и
възможност за прогнозируемост в подобни кризи, намерихме вярната формула. В
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движение променихме приоритетите като в центъра на дейността си поставихме
запазване здравето на нашите съграждани, подкрепата за лечебните заведения, които
поеха тежкия удар на здравната криза, подкрепа на местния бизнес с цел запазване
на работните места. В движение уловихме потребността да предприемем специални
усилия за запазване на духа на хората, да им дадем увереност, че ще се справим, да
работим за преодоляване на страха. При успокояването на обстановката през лятото
се опитахме да наситим общината с интересни и смислени събития.
Започваме 2021 година с финансова устойчивост на общината, с осигурено
финансиране на редица проекти в сферата на инфраструктурата, социалните
дейности, активна работа по изграждане на нова спортна зала, с грижа за
съгражданите ни. Използвахме времето да разработим и защитим редица проекти на
Общината. Интензицифирахме приемните дни и контактите с гражданите .
Настоящият отчет, структуриран по направления на дейността на
администрацията, дава информация за най-важната част от извършеното в
постигането на приоритетите за мандата, за предизвикателствата и бъдещите ни
действия.

Донка Михайлова
Кмет на Община Троян
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ПРИОРИТЕТИ ЗА МАНДАТА
 Поддържане на висока заетост и изпреварващо повишаване на
доходите за хората от общината.
 По-добро качество на живот в по-добра жизнена среда.
 По-нататъшно ограничаване на темповете на демографската
криза.
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1. ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИКОНОМИКА“
1.1 ДЕЙНОСТИ
Изпълнението на дейностите, включени в Годишния план за 2020 г. на
Дирекция „Общинска собственост и икономика“, включват работа в следните основни
направления:
 Актуване, управление и разпореждане с имоти - общинска собственост;
 Земеделие и гори;
 Туризъм, транспорт и търговия;
 Приватизация;
 Търговски дружества с общинско участие;
 Подкрепа за икономическото развитие на Община Троян.
В резултат на тяхното изпълнение, общо приходите от собственост през 2020 г.,
постъпили в бюджета на Община Троян, са в размер на 1 154 947 лв. Същите са
разпределени както следва:
 Приходи от опериране с общинската собственост по реда на Закона за
общинската собственост – 635 246 лв.;
 Приходи от общинския поземлен фонд – 159 843 лв.;
 Приходи от общинските горски територии – 202 700 лв.;
 Приходи от дялово участие в търговски дружества – 140 363 лв.;
 Приходи от открити търговски площи – 53 990 лв.;
 Приходи от реклами – 3 306 лв.
Събраните приходи от собственост през 2020 година са с 9.65 % по-малко от
тези през 2019 година, основните причини за което са:
 Въведените облекчителни мерки, във връзка с разрасналата се пандемия от
COVID-19, към наемателите и ползватели на имоти – общинска собственост за сметка
на приходите в бюджета на общината;
 Кризата в сектора на горите, поради което не са сключени договори за 5 обекта
за продажба на стояща дървесина на корен.
Приоритетът в управленската програма за ПО-ВИСОКИ ДОХОДИ И ВИСОКА
ЗАЕТОСТ определи в голяма степен насоката за дейността на дирекцията през 2020
година.
Когато тази цел беше поставена като приоритет на управленската програма,
нямаше как да очакваме, че тя ще бъде изпълнена със специфично съдържание в
условията на една пандемия, непозната по своя характер и размер. Актуалността и
значимостта на този приоритет за мандата обаче продължава да бъде основна, макар
и изпълнена с малко по-различно съдържание в условията на пандемията.
С въвеждане на извънредното положение в страната през периода м. март – м.
май 2020 г., с цел ограничаване на пандемията от COVID-19, много бизнеси в страната,
в т. ч. и на територията на общината, бяха затворени и дейността ми беше замразена
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(ресторанти, кафенета, магазини и други). Това неминуемо се отрази на заетостта на
хората, което от своя страна доведе до покачване на ръста на безработицата в
общината. От анализа на данните за 2020 г., предоставяни на Община Троян от
Дирекция „Бюро по труда“, гр. Троян (Приложение 4), прави впечатление, че през
месеците април и май (1334 безработни), в сравнение с месец март (855 безработни),
броят на безработните се увеличава с почти 480 човека или с 64%. След което през
следващите месеци (след отмяна на извънредното положение) постепенно намалява
и през месец октомври (914 безработни) приблизително се връща до нивата от месец
март. През месец януари 2020 г. равнището на безработица в общината е било 5,8%.
През месеците април и май достига 9,3%. И през месец октомври е 6,4%.
Обезпокоена от изложените факти, общинската администрация предприе
редица стъпки за подпомагане на бизнеса в борбата му за преодоляване на
икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Във връзка с разрасналата се пандемия от COVID-19, ръководството на
общината, водено от желанието да подкрепи малкия и среден бизнес в общината,
счете за целесъобразно да предложи, а Общинският съвет прие, следните облекчения:
1. С Решение №103/09.04.2020 г. Общинският съвет – Троян, за срока на
обявеното на извънредното положение с Решение от 13.03.2020 г. на Народното
събрание на Република България:
 освободи от плащане на месечна наемна цена по действащите към момента
договори на Община Троян, второстепенните разпоредители с бюджет и едноличните
търговски дружества с общинско участие, всички наематели на нежилищни имоти –
общинска собственост, чиято дейност е преустановена с акт на държавната или
местната власт;
 определи всички наематели на нежилищни имоти – общинска собственост,
чиято дейност не е преустановена с акт на държавната или местната власт, да
заплащат 50 % от дължимата месечна наемна цена по действащите към момента
договори на Община Троян, второстепенните разпоредители с бюджет и едноличните
търговски дружества с общинско участие, с изключение на наемателите,
предоставящи мобилни комуникационни услуги и хазартни игри;
 удължи срока по действащите към момента договори на Община Троян,
второстепенните разпоредители с бюджет и едноличните търговски дружества с
общинско участие, за възмездно вещно право на ползване на ползватели на
нежилищни имоти, чиято дейност е преустановена с акт на държавната или местна
власт, за времето до неговата отмяна.
2. С Решение №267/26.11.2020 г., по предложение на Кмета, Общинският съвет
– Троян, във връзка с въведените временни противоепидемични мерки със Заповед
№РД-01-677/25.11.2020 г. на Министърът на здравеопазването, за срок от 1 месец:
 освободи от плащане на месечна наемна цена по действащите към момента
договори на Община Троян второстепенните разпоредители с бюджет и едноличните
търговски дружества с общинско участие всички наематели на нежилищни имоти –
общинска собственост, чиято дейност е преустановена с акт на държавната власт.
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3. С Решение №253/26.11.2020 г., по предложение на Кмета, Общинският съвет
– Троян прие:
 през 2021 година цените, определени в Раздел І „Цени за управление на имоти
– общинска собственост” на Тарифата за определянето на цените на някои видове
сделки по управление и разпореждане с общински имоти, да не се актуализират с
изменение на ръста на минималната работна заплата;
 през 2021 година месечните наемни цени на отдадените под наем имоти –
общинска собственост и годишните арендни вноски на отдадените под аренда земи
от общинския поземлен фонд, да не се актуализират с изменение на ръста на
минималната работна заплата;
 задължи ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет и
управителите на едноличните търговски дружества с общинско участие да не
актуализират месечни наемни цени през 2021 година по действащите към момента
договори.
Още в началото на пандемията беше създаден пакет от мерки за подпомагане
на бизнеса в Община Троян за преодоляване на кризата, включващ:
 безплатна консултативна помощ на местния бизнес по обявени процедури за
подпомагане на бизнеса;
 рекламна кампания „Защото Троян е в сърцата ни“;
 виртуална изложба „Троянските майстори: Духът на Балкана“;
 провеждане на „Улица на занаятите“, с участие само на майстори на народни
художествени занаяти от Община Троян и др.
1.2 ТУРИЗЪМ, ТЪРГОВИЯ, ТРАНСПОРТ
Туризмът е един от най-засегнатите сектори от наложените
противоепидемични мерки срещу COVID-19, поради което:
 През 2020 г. (към 01 декември) в Община Троян са реализирани 100 510
нощувки от 50 444 човека, срещу 150 263 нощувки от 72 536 човека за същия период
през 2019 г., т.е. спад в нощувките с 33 % и в нощуващите лица с 30.5 %;
 Кметът на общината бе поканен и презентира виртуално опитът на община
Троян пред участниците в туристическа борса „Ваканция&СПА Експо“ заедно с
изявените туристически общини София, Велинград и Бургас. Други участия поради
пандемията общината нямаше.
 Не се проведоха планираните празници и фестивали: „Празник на билките,
планината и туризма“, „Празник за популяризиране на традиционните храни и
рецепти на територията на Община Троян“, „Рок събития“, възстановка на римски
бойни ритуали в крепостта „Состра“.
Постъпленията от категоризации на места за настаняване и заведения за
хранене и развлечения през 2020 г. възлизат на 15 141 лв. Категоризирани са общо 23
заведения и 45 места за настаняване, сменени са обстоятелствата на 9 обекта.
Издадени са 78 бр. временни удостоверение за стартиране процедура по
категоризация.
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През 2020 г. са издадени общо 117 разрешения за ползване на терени за
търговска дейност на открито. Събраната такса е в размер на 45 431 лв., като за
последните пет години увеличението е с 53 %. Събраните такси за търговска дейност
на открито и таксата за ползване на места при провеждане на празници е в размер 53
990 лв., от които за провеждане на Традиционния панаир в с. Орешак 3 564 лв. и за
Българския фестивал на сливата – 4 995 лв.
Въвеждането
на
извънредното
положение
и
налагането
на
противоепидемични мерки в началото на годината, оказаха пряко влияние върху
обществения превоз на пътници. В този период част от транспортните линии бяха
нарушени, а някои и временно преустановени. От месец май поетапно същите са
възстановени.
През 2020 г. са издадени 89 бр. разрешителни за таксиметров превоз на
пътници.
От 2013 г. се наблюдава ежегодно увеличение на издадените разрешителни,
като увеличението е със 89 %. Причините са подмяна на автопарка на превозвачите и
тенденция към увеличаване разсрочванията на таксиметровия данък. При издадени
89 броя разрешителни, едва 19 от тях са заплатени за цялата година или около 21 % от
общия брой. За разлика от предходни години, започва все по-масово разсрочване на
2 и дори 3 годишни такси.

ПРОБЛЕМИ
 С промяна в Закон за туризма от 13 март 2020 г., стаите за гости и апартаменти
за гости, бяха обособени в нов клас В. При досегашните разпоредби на закона, стаите
и апартаментите за гости, заплащаха такса от 10 лв. на легло за срока на
категоризацията от 5 г., с промяната в закона, категоризацията им стана безсрочна. По
този начин постъпващите регулярно (на 5 г.) средства от таксите ще бъдат заплащани
еднократно.
 Автобусният транспорт все повече губи своята атрактивност и използваемост,
макар и компенсиран и субсидиран от държавата и общината. Това поставя
превозвачите в затруднения по отношение на рентабилността на превозите, а част от
гражданите, особено тези от малките населени места – в риск от невъзможност за
придвижване. Наблюдава се и остър дефицит на кадри в сектора, основно на
шофьори. Всичко това е предпоставка за оптимизиране на транспортните схеми.
1.3 ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА
В края на 2020 г. Община Троян е собственик на 4 еднолични търговски
дружества с ограничена отговорност: “В и К – Стенето”– ЕООД, “Национално
изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак” – ЕООД, “Общински
пазари” – ЕООД и “Многопрофилна болница за активно лечение – Троян” – ЕООД.
Същите осигуряват 296 работни места, а заедно с ОП „Комунални услуги – Троян“ общо
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425 работни места. В пандемията общинските дружества и предприятието успяха да
запазят работните места и доходите на работещите в тях.
През 2020 г. приключи ликвидацията на „Б К С“ – ЕООД и дружеството беше
заличено в Търговския регистър на 28.05.2020 г.
Внесеният от едноличните търговски дружества с общинско участие дивидент
през 2020 г. на база финансов резултат от 2019 г,. е 139 962 лв., след приспаднат данък
по ЗДДФЛ. През изминалата година дружествата са реализирали общо около 8 127 х.
лв. приходи и 8 029 х. лв. разходи.
Очакванията са две от дружества „В и К – Стенето“ – ЕООД и „Общински пазари“
– ЕООД, да приключат годината с положителен финансов резултат, общо в размер на
240 х. лв.
Извършените от дружествата инвестиции са общо в размер на 551 х. лв., в т.ч.:
 365 х.лв, инвестиции на „В и К – Стенето“ – ЕООД, от които 338 х. лв. в публични
активи, съгласно договора за възлагане на дейностите по управление, стопанисване,
поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръжения, и 27 х. лв. в собствени
активи.
 182 х. лв. инвестиции на „МБАЛ – Троян“ – ЕООД, от които 71 х. лв. от дарения:
респиратор за 34 х. лв. от фирма „Композит –Х“ – АД, операционна маса за 20 х. лв. от
Ръководство на въздушното движение, останалите 17 х. лв. от Община Троян.
 4 х. лв. в инвестиции на „Общински пазари“ – ЕООД.
Настъпилата пандемия, свързана с разпространението на COVID-19, засегна
практически всички бизнеси, независимо от техния размер и икономически сектор.
Вследствие на предприетите действия за помагане на бизнеса и освобождаването от
плащане на наеми на наемателите по решение на Общинския съвет, чиято дейност
беше преустановена с акт на държавната или местната власт по време на
извънредното и епидемиологично положение, както и намаляване с 50% от
дължимата наема цена, приходите на ,,Общински пазари” ЕООД са намалели с 36 х.
лв.
От 13 март до средата на май 2020 г. изложбеният комплекс на „Национално
изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак“ – ЕООД, беше затворен
за посетители. Не бяха проведени част от планирани събития. През годината бе
установено, че в дружеството са извършвани финансови нарушения, което има своя
траен отпечатък върху дейността му. Предприети бяха ефективни мерки за финансово
оздравяване. На основание Решение № 204/17.09.2020 г. Общински съвет – Троян
,,Общински пазари” ЕООД, предостави на ,,Национално изложение на художествените
занаяти и изкуства – Орешак’’ ЕООД заем в размер на 80 000 лв., за срок от 36 месеца
при годишна лихва 1.8%., и падеж на договора – 12.10.2023 г. Разсрочени бяха
плащанията към ЧЕЗ. Дружеството постепенно се стабилизира.
В „Многопрофилната болница за активно лечение – Троян“ – ЕООД спешно бяха
предприети действия за организиране работа на болницата при създалата се
обстановка и обособяване на отделение за лечение на COVID-19. Болницата разкри 29
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легла за болни в неусложнена степен на заболяването и три легла за интензивно
лечение. Въпреки множеството трудности болницата отговори на нуждите на
населението на общината и се справи успешно в критичната ситуация. Въпреки
увеличаване приходите на дружеството спрямо предходната година, същите за всички
общински болници продължават да са недостатъчни.
През 2020 г. Комисията за енергийно и водно регулиране с Решение №БП-Ц2/23.04.2020 г. одобри Бизнес-плана за развитие на дейността на „В и К – Стенето“ –
ЕООД за регулаторен период 2017 – 2021 г. Със същото решение беше одобрена нова
цена на водата, считано от 01.05.2020 г.
През година беше публикуван за обществено обсъждане проект на нов Закона
за водоснабдяване и канализация. Община Троян изрази несъгласие с предвиденото
в законопроекта и изготви становище, което беше изпратено до Министерство на
регионалното развитие и благоустройството. С Решение №251/26.11.2020 г.
становището беше прието и от Общински съвет – Троян.
През 2020 г. има промяна в управлението на две от дружествата. След
проведен през м. януари конкурс за възлагане управлението на „Общински пазари“ –
ЕООД, за управител от 11.02.2020 г. е назначен г-н Росен Веселинов. С Решение
№194/23.07.2020 г. Общинският съвет – Троян избра временно, до провеждането на
конкурс, но за срок не по-дълъг от 6 месеца, Радион Букарев за управител на
„Национално изложение на художествените занаяти и изкуства – Орешак“ ЕООД.
В изпълнение на изискванията на Правилника за прилагане на закона за
публичните предприятия, през м. декември общинската администрация подготви и
общинският съвет прие Политика за участието на Община Троян в общинските
публични предприятия. Политиката има за цел да определи целите за развитието на
общинските публични предприятия в Община Троян за периода 2021 – 2025 година.
Въз основа на нея всяко общинско публично предприятие ежегодно ще изготвя и
внася за одобрение в Общинския съвет – Троян годишна бизнес – програма с
конкретни дейности и финансови показатели.

1.4 ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ЖИВОТНОВЪДИ СЪС ЗЕМИ
ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД
1.4.1 Предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за
осигуряване на животновъди с регистрирани животновъдни обекти.
През годината в тази връзка са извършени следните дейности:
 изготвен е списък, съдържащ 10 097 броя поземлени имоти от общинския
поземлен фонд с НТП пасища, мери и ливади за индивидуално ползване;
 в срок до 10 март 2020 г. в Община Троян бяха подадени 24 броя заявления от
животновъди с регистрирани животновъдни обекти в Интегрираната информационна
система на БАБХ, отглеждащи 861 броя животински единици;
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 проведени са 17 заседания на комисии по землища, за разпределение на
пасища, мери и ливади за индивидуално ползване. За землищата на с. Борима, с.
Дълбок дол, с. Голяма Желязна и с. Чифлик, поради недостатъчна площ, бяха
разпределени земи от ОПФ в съседни землища;
 сключени са нови 19 броя договори за ползване под наем на земи от
общинския поземлен фонд с НТП пасища, мери и ливади, със срок от 5 до 10 години,
считано от стопанската 2020/2021 г. , за 326 поземлени имота с обща площ 1666 дка
на стойност 11834 лева.
1.4.2 Отдаване на земи от общинския поземлен фонд под аренда съгласно
решения на Общинския съвет – Троян
 сключени са нови 4 броя договора за аренда за 36 бр. поземлени имоти с обща
площ 125 дка на стойност 3 409 лева;
 2.3. Сключване на договори за т.н. „бели петна“;
 ще бъдат подготвени за сключване 83 едногодишни договора за стопанската
2020/2021 г. , като очакваните постъпления по тях са 25 252 лева. През финансовата
2020 г. постъпиха и суми от сключени едногодишни договори за предходната
стопанска 2019/2020 г. в размер на 8 698 лева.
Към настоящия момент Община Троян има сключени общо 344 договора за
аренда и наем на земи от ОПФ със срок по-дълъг от една година. Отдадените по тях
поземлени имоти възлизат на 4120 бр., с обща площ 30 986 дка.
От началото на годината постъпленията от арендни договори, договори за
наем, ползване, полски пътища, попадащи в масивите и така наречените „Бели петна“,
са в размер на 159843 лева, разпределени както следва: от договори за наем и аренда
– 150 535 лв., от „бели петна“ – 6 088 лв., от включени в споразуменията полски
пътища, съгласно Заповеди на Директора на ОДЗ Ловеч – 3 220 лева.

ПРОБЛЕМИ
 Намаляване на договорните площи, чрез анексиране на сключените договори
за наем на пасища, мери и ливади от ОПФ по заявено желание на наемателите.
Причини: имотите са попаднали в горскостопански план или са придобили
характеристика на гора, което ги прави непригодни за нуждите на пасищното
животновъдство.
 Намаляване с всяка година на новосключените договори за наем на пасища,
мери и ливади. Причини: постепенното изчерпване на подходящите за паша на
животни поземлени имоти в землищата.

1.5 ДЕЙНОСТ В ОБЩИНСКИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
През годината са добити 2508 пл. куб. м., като в това количество влиза и обем
от преходни количества в размер на 2218 пл. куб. м., след проведени търгове с явно
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наддаване на 6 тръжни сесии за 10 обекта. Сключени са договори само за 5 от
обектите, а за останалите няма подадени документи за участие.
Изведено е маркирането на ползването през 2021 г. Одобрен е годишен план
за ползване на дървесина за 2021 година от общински горски територии, общо в обем
на 10496 пл. куб. м лежаща маса, с начин на ползване на дървесина чрез продажба на
стояща дървесина на корен. Предвиден е и обект за продажба на дърва по ценоразпис
за местно население.
От 01.01.2020 г. до 02.12.2020 г. от звено „Гори“ са издадени и 174 бр.
разрешителни за отсичане в земи извън горски територии, при общ брой за общината
361. Събраните такси общо са в размер на 8500 лв., в това число 2692 лв. от звено
„Гори“.
Постъпленията за 2020 година (до 10.12.2020 г.) от добив на дървесина на
корен възлизат 202 700 лева с ДДС, което е 2.24 пъти по-малко от постъпленията през
2019 г.
ПРОБЛЕМИ
 нереализирано ползване в пълен обем през 2020 г.
Причини:
 спрял прием на дървесина от фирми, които основно изкупват дървесина;
 спрял износ на дървесина за други страни (Гърция);
 „Велде България“ АД неколкократно намали изкупните цените през
годината.

1.6 ПРИВАТИЗАЦИЯ
През 2018 г. по реда на Закона за приватизация и следприватизационен
контрол беше извършена продажба на Обособена част от имуществото „БКС” – ЕООД,
гр. Троян представляваща бетонов и варов възел, включваща поземлен имот с
идентификатор 03558.112.76 с площ 13964 кв. м. по кадастралната карта на с. Белиш,
местността „Червянска лъка”, заедно със застроените в имота сгради и обслужващите
машини, съоръжения и др. Цената на сделката беше 197 064 лв., без ДДС, купувач
„Рико стил“ – ООД, гр. Троян.
През 2020 г. с Решение №164/25.06.2020 г. на Общински съвет – Троян, поради
обективни причини, беше удължен срока за започване дейността в обекта, предмет
на приватизационната сделка, с още 3 години.

1.7 АКТУВАНЕ,
СОБСТВЕНОСТ

УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА

През 2020 г. са съставени 106 бр. актове за общинска собственост и към
10.12.2020 г. същите са общо 3657 бр. Актовете са вписани в регистъра на имотите –
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общинска собственост, вписани са и в службата по вписванията. Декларирани са
съответните обстоятелства, свързани с всички действия, свързани с оперирането със
собствеността.
В изпълнение на съответните решения на Общинския съвет, през годината са
извършени следните разпоредителни сделки:
 12 бр. договори за продажба на общински нежилищни имоти, сключени след
проведен публичен търг или публично оповестен конкурс;
 5 бр. договори за продажба на земя на собственика на законно построена върху
нея сграда, съгласно чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост;
 10 бр. договори за прехвърляне на собственост при условията на чл.15, ал.3 и
ал.5 от Закона за устройство на територията;
 1 бр. договор за отстъпено право на строеж;
 2 бр. договор за учредено вещно право на ползване;
 През 2020 г. дирекцията е поддържала взаимоотношения със:
 79 бр. наематели на общински нежилищни имоти и вещи, в т.ч. 41 бр. при
преференциални условия (лекари, НПО, местни ръководства на политически партии);
 65 бр. ползватели на общинска нежилищна собственост, в т.ч. 60 бр. при
условията за безвъзмездно ползване (юридически лица на бюджетна издръжка,
пенсионерски клубове, читалищни настоятелства, НПО);
 52 бр. наематели на общинска жилищна собственост.
Постъпленията за 2020 година (до 10.12.2020 г.) от опериране с общинската
собственост по реда на Закона за общинската собственост възлизат на 635 246 лева.

1.8 ПРИЕМАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
НА ОБЩИНА ТРОЯН ЗА ПЕРИОДА 2020 Г. – 2023 Г.
Проектът на Стратегия за управлението на общинската собственост в Община
Троян през периода 2020-2023 г. е изготвен в съответствие с целите и приоритетите на
Общинския план за развитие на Община Троян за периода 2014-2020 г. и Програмата
за управление на Община Троян за мандат 2019 – 2023 г.
С Решение №117/21.05.2020 г. Общинският съвет – Троян прие Стратегия за
управлението на общинската собственост в Община Троян през периода 2020-2023 г.
Същата е публикувана на интернет страницата на общината и във в-к „Троянски
глас“.

1.9 ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ –
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2020 Г.
Общинската администрация изготви проект на Програма за управление и
разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Троян през 2020 г.,
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изхождайки от наличните имоти – общинска собственост, изтичащите договори през
2020 година и проявен интерес към конкретни имоти.
С Решение № 80/13.02.2020 г. Общинският съвет – Троян прие Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Троян през
2020г.
Същата е публикувана на интернет страницата на общината и във в-к „Троянски
глас“.

1.10 УТВЪРЖДАВАНЕ НА РОЛЯТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО
РАЗВИТИЕ В ПРОЦЕСА НА ВЗИМАНЕ НА ВАЖНИ РЕШЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА
ОБЩИНА ТРОЯН.
Създаденият през 2012 г. Консултативен съвет за икономическо развитие
продължи своята работа и през изминалата 2020 г. През настоящия мандат състава на
консултативния съвет е разширен от 13 на 24 члена, като в него са включени и
представители на институции, различни браншове и личности с обществени позиции.
Поради настъпилата пандемия свързана с разпространението на COVID-19 и
обявеното извънредно положение, първите две заседания на новосформирания
състав на Консултативния съвет за икономическо развитие бяха проведени
неприсъствено.
Предвид създалата се обстановка Консултативният съвет придоби особено
значение, тъй като беше необходимо обединяването на усилията за спешни мерки за
подпомагане и подкрепа на предприемачите на територията на общината.








През годината бяха разгледани следните важни въпроси:
Спешни мерки за подкрепа на отделни групи предприемачи и гражданите.
Информация за готовността на троянските лечебни заведения за лечение на
пациенти с COVID-19.
Удължаване на временни удостоверения на туристически обекти с открита
процедура по категоризиране.
Последствията на кризата върху общинския бюджет.
Мястото и формата за провеждане на Традиционния пазар в гр. Троян.
Пакет от мерки на Община Троян за подкрепа на бизнеса.
Информация за дейностите, свързани с управлението на отпадъците в община
Троян.

Позициите на консултативния съвет бяха отчетени при взимането на
управленски решения от ръководството на Общината.
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1.11 ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР С В И К ОПЕРАТОРА – „В И К – СТЕНЕТО“ – ЕООД, ГР.
ТРОЯН, ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА В И К УСЛУГАТА И
ПОДДЪРЖАНЕ НА В И К СИСТЕМИТЕ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ НА „В И К –
СТЕНЕТО” – ЕООД.
На основание т. II от Решение № 1035/26.09.2019 г. на Общински съвет – Троян,
през 2020 г. от капитала на „В и К – Стенето“ – ЕООД бяха извадени активи (ПСОВ с
прилежащата ѝ земя и обслужващи машини, съоръжения и оборудване) на стойност
3480 х. лв. Намаляването на капитала на дружеството е вписано в Търговския регистър
на 31.01.2020 г. и същият вече е в размер на 3650 х. лв.
На 24.02.2020 г. е подписан Договор № 1/2020 г. с В и К оператора – „В и К –
Стенето“ – ЕООД, гр. Троян, за възлагане на дейностите по управление, стопанисване,
поддържане и експлоатация на В и К обектите, имотите, системите и съоръженията,
както и предоставянето на В и К услуги на потребителите на територията на община
Троян срещу заплащане. Договорът е в сила от 01.01.2020 г. Общата балансова
стойност на предоставените ВиК на дружеството е 48 млн. лв.

1.12 ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ ЗА ОСИГУРЯВАНИ ЧАСТ ОТ
ПРОДУКТИТЕ ЗА ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦА И УЯЗВИМИ ГРУПИ, ПОЛЗВАЩИ ДЕТСКИ И
УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА.
Поради необходимостта от минимизирането на разходите по целесъобразност
през 2020 г., част от планираните дейности по изграждането на оранжериите и
довършителните работи в помещението за персонала и хладилните помещения бяха
отложени за есента.
През м. октомври бяха извършени подготвителни дейности за поставяне на
оранжерията – оране и фрезоване на почвата. През м. ноември бяха поставени 3 бр.
оранжерии, всяка от които с площ от 200 кв. м. и поливна инсталация към нея.
Назначен е отговорник по организиране дейността.
Осигурен е разсад от 1600 бр. маруля и 1400 бр. лук и започна поетапното му
засаждане в две от оранжериите.
По отношение на ябълковата градина продължи извършването на
необходимите агрономически дейности: подрязване, оформяне на корони, внасяне
на торове, пръскане, поливане.

1.13 ПО-ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ В ПО-ДОБРА ЖИЗНЕНА СРЕДА
Приоритетът ПО-ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ В ПО-ДОБРА ЖИЗНЕНА СРЕДА
беляза важна част от дейностите на дирекцията, както следва:
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1.13.1 Учредяване на концесия за строителство и управление на „Център за
рекреация и отдих в с. Шипково, община Троян“.
С Решение № 177/07.02.2020 г. на кмета на Община Троян беше открита
процедура за определяне на концесионер и възлагане концесия за строителство и
управление на „Център за рекреация и отдих в с. Шипково, община Троян“.
В съответствие със Закона за концесиите, обявлението за концесията беше
публикувано в приложението към Официален вестник на Европейския съюз на
18.02.2020 г. под номер 2020/S 034-081504 и в Националния концесионен регистър
под №121-52/18.02.2020 г. Информация за процедурата беше публикувана и на сайта
на Община Троян, в местните медии и в национален ежедневник.
В срока за подаване на заявления и оферти - до 29.05.2020 г.- не беше подадено
нито едно заявление и оферта.
Съгласно чл. 117, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за концесиите, когато не е подадено
нито едно заявление, предварителна оферта или оферта, концедентът издава
мотивирано решение за прекратяване на процедурата. В тази връзка с Решение №
896/14.07.2020 г. кметът на Община Троян прекрати процедура за определяне на
концесионер и възлагане Концесия за строителство и управление на „Център за
рекреация и отдих“ в село Шипково, община Троян, област Ловеч. Предстои ново
обявяване на концесията.
1.13.2 Създаване на условия за публично – частно партньорство за използване на
минералните води от находище с. Шипково.
За да може да се развие потенциалът на минералните води от находище с.
Шипково, Община Троян заяви и финансира процедура за издаване на сертификат и
преиздаване на балнеологична оценка на Сондаж № Л-2. Министерство на
здравеопазването издаде балнеологична оценка №1 23/15.01.2020 г. и Сертификат
№75/15.01.2020 г. на минералната вода от Сондаж № Л-2, находище „Шипково“.
Наличието на сертификат за качеството на минералната вода е необходимо
условие да бъде открита процедура за концесия за добив (бутилиране) на минерална
вода и вече има заявен интерес пред Министерството на околната среда и водите за
такава процедура.
През 2020 г. е преиздадено едно разрешително за водовоземане от Сондаж №
Л-2 и е издадено едно разрешително за водовземане от сондаж № Л-36.
С оглед осигуряването с минерална вода на обектите, предмет на концесия за
строителство и управление на „Център за рекреация и отдих в с. Шипково, община
Троян“, с Решение № 118/21.05.2020 г. Общинският съвет – Троян реши разрешителни
за водовземане от минералната вода от водовземно съоръжение сондаж № Л-36,
находище на минерална вода „Шипково“, с. Шипково, община Троян, да се издават за
срок до 31.12.2023 г.
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Внесената през 2020 г. такса за водоползване на минерална вода от находище
„Шипково“, която е на база потребление през 2019 г., е в размер на 10 172 лв.
1.13.3 Създаване на атрактивна зона за отдих в гр. Троян.
Община Троян предложи на Църковното настоятелство при храм „Света
Параскева“, за своя сметка да организира върху имоти, собственост на
настоятелството, намиращи се срещу тенис кортовете в Троян, свободна зона за
рекреация и отдих парк „Турлата“. За организиране на зоната беше изготвен идеен
проект, който предвижда поставяне на преместваеми детски съоръжения за игра и
забавления, поставяне на преместваеми паркови елементи, засаждане на храсти и
подходящи дървесни видове.
Върху имотите няма да се извършват строителни дейности. Парковите
елементи и детските съоръжения ще бъдат изработени само от естествени материали
(обла дървесина). Ще бъдат запазени съществуващите дадености – ценните дървесни
видове и мостчето, около които ще бъде развита зоната за рекреация и отдих.
За реализиране на изложените намерения Община Троян предложи на
Църковното настоятелство при храм „Света Параскева“, да бъде сключен дългосрочен
договор за наем, при годишна наемна цена в размер на дължимите местни данъци и
такси на ползваните имоти.
След водената кореспонденция и разговори през годината, към момента се
съгласува проект на договор. След подписването му през следващата година ще
започнат поетапно дейностите по създаване на парк „Турлата“.
1.13.4 Осигуряване на инфраструктурни
отчуждителни производства

проекти

на

общината

чрез

След изплащане на дължимото равностойно парично обезщетение, съгласно
заповед № 639/06.06.2019 г. на кмета на Община Троян, общината придоби в
собственост поземлен имот с идентификатор 73198.502.487 по кадастралната карта на
гр. Троян, попадащ в трасето на ул. „Г. С. Раковски“, гр. Троян.
През годината „В и К – Стенето“ ЕООД подаде информация за учредени СОЗ
около водоизточници в с. Балканец с оглед отчуждаване на имоти, попадащи в тях или
нанасянето им в кадастралната карта. Такива бяха включени в програмата за
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2020 г.
Към настоящия момент „В и К – Стенето“ ЕООД не са представили скици –
проект за изменение на кадастралната карта с обособяване на проектни имоти,
попадащи в СОЗ – пояс I, за които общинската администрация да предприеме
необходимите действия по придобиване/отчуждаване.
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1.14 ОГРАНИЧАВАНЕ НА ТЕМПОВЕТЕ НА ДЕМОГРАФСКАТА КРИЗА
ОГРАНИЧАВАНЕТО НА ТЕМПОВЕТЕ НА ДЕМОГРАФСКАТА КРИЗА, въпреки че не
е сред типичните дейности за дирекцията, тя постави на дневен ред важна задача.
Възможност за предоставяне на терени за изграждане на жилища при
преференциални условия.
Извършено беше проучване на терени – общинска собственост за строителство
на жилища при преференциални условия:
 от млади семейства;
 от фирми на територията на общината за изграждане на ведомствени жилища.
Като приоритет за следващата година се извежда обявяването на процедура за
учредяване право на строеж при преференциални условия за млади семейства.
Започна работата по подготовка и прецизиране на условията за подбор.

1.15 НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 2021 Г.
 Наблюдение на регионалната икономическа среда и своевременно взимане на
адекватни управленски решения в съответствие с предизвикателствата.
 Приемане на Програма за запазване на работните места и доходите на
населението за 2021 г.
 Създаване на маркетингов продукт „Троян - IT заслон в Балкана“.
 Анализ на възможностите за промяна на юридическата форма на някои от
търговските дружества в общинско предприятие.
 Откриване на процедура за определяне на концесионер и възлагане концесия
за строителство и управление на „Център за рекреация и отдих в с. Шипково, община
Троян“.
 Учредяване право на строеж при преференциални условия за млади семейства
 Осигуряване на земеделските производители и животновъди със земи от
общинския поземлен фонд.
 Развиване потенциала на дейностите по производството на плодове и
зеленчуци за осигуряване част от продуктите за храненето на деца и уязвими групи,
ползващи детски и учебни заведения и социални услуги на територията на общината.
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2. ДИРЕКЦИЯ „АНАЛИЗИ, ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ“

През 2020 г., заедно с гражданите, бизнеса и всички структури на обществото
Дирекция „Анализи, проекти и програми“ също положи значителни усилия за
справяне с последиците от непрекъснато разрастващата се сила на пандемията COVID19.
През годината с пълна сила продължи процеса на изпълнение на спечелените
през предходни години проекти, свързани с подобряване на екологичната
инфраструктура, повишаване на енергийната ефективност на сграда на държавната
администрация и две многофамилни жилищни сгради, реконструкция на улици,
ремонт на детска ясла, осигуряване на социални услуги, осигуряване на заетост и
други.
През годината бяха подготвени и подадени нови 11 бр. проектни предложения
на обща стойност 12 058 810,49 лв. (в сферите на енергийната ефективност на
многофамилни жилищни сгради, изграждане на социална инфраструктура, развитие
на туристическите атракции, реконструкция на образователна инфраструктура).
Финансиране получиха 8 бр. проекти. Един проект е в процес на оценка. Два от
проектите не бяха финансирани (Разширение на СУ "Васил Левски", гр. Троян - актова
зала, бюфет и библиотечно-информационен център и Изграждане на физкултурен
салон в НУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Троян), като има очакване, че те могат да
бъдат финансирани в една от следващите две години.
При спазване на всички противоепидемиологични мерки, бе проведена
мащабна разяснителна кампания за възможността на гражданите да се възползват от
обявената в края на 2019 г. процедура „Енергийна ефективност в периферните райони3“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., в резултат на което
финансиране на обща стойност 4 442 935,55 лв., получиха всичките 10 бр.
многофамилни жилищни сгради (с 329 бр. домакинства), проявили интерес към
процедурата.
Още в началото на годината започна процеса на подготовка на стратегическите
документи за следващия програмен период 2021-2027 г. През месец март 2020 г. бяха
обнародвани промени в Закона за регионалното развитие, регламентиращи новите
моменти в подхода и политиките за регионално развитие, а именно подкрепата на
интегрираното териториално развитие и свързаните с него интегрирани териториални
инвестиции.
И през 2020 г. дейността на дирекцията беше насочена към изпълнение на
основните цели, определени в Програмата за управление на община Троян през
мандат 2019 – 2023 г., а именно.
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2.1 СРЕДА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ВИСОКА ЗАЕТОСТ И ИЗПРЕВАРВАЩО ПОВИШАВАНЕ
НА ДОХОДИТЕ ЗА ХОРАТА ОТ ОБЩИНАТА
Един от най-важните документи, очертаващи политиката на местната власт във
всички области на обществения живот, са стратегическите документи на общината.
На прага сме на нов програмен период 2021-2027 г. Ето защо, още в началото
на 2020 г. започна подготовката и разработването на План за интегрирано развитие на
общината (ПИРО).
В своята същност ПИРО е основополагащ, стратегически документ и важен
инструмент за управлението на общината. Пространственият обхват на ПИРО включва
цялата територия на общината. Определят се зони за прилагане на интегриран подход
за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за
развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини. Планът за
интегрирано развитие на общината е със средносрочно действие, като времето за
неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС до края на 2027
година.
Основната цел на ПИРО е да предложи обща рамка и последователност от
конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени
в конкретна програма за действие. Общинският план на Троян е оперативен документ,
обединяващ целите и начините за тяхното постигане, при задължително съответствие
с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северозападен регион от ниво
2 и действащите устройствени планове
През изминалата година е изготвен Анализ на икономическото, социалното и
екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на общината. Бяха
формулирани визията, целите и приоритетите за развитие на общината за периода
2021-2027 г. Всичко това е обсъдено с гражданите и заинтересованите страни,
посредством разработена и попълвана онлайн анкета, предвид разрастващата се
пандемия от COVID-19 и забраната за провеждане на присъствени събития, изискващи
струпване на много хора на едно място.
Разработването на плана продължава и в момента, като се изработва неговата
стратегическа част, програмата за неговата реализация и индикаторите за
наблюдение на изпълнението му.
Готовият ПИРО се обсъжда и приема от Общинския съвет по предложение на
кмета на общината, което ще се реализира в началото на следващата 2021 г. Една от
мерките за поддържане на нивото на заетост и доходите на хората е подкрепата на
бизнеса, осъществяващ дейност на територията на община Троян. Приносът на
дирекцията в тази насока се състоеше в предоставяне на безплатни консултации и
методическа помощ на представителите на бизнеса при кандидатстването им по
мерките и процедурите, които бяха обявявани по Оперативните програми в подкрепа
на микро, малките и средни предприятия за преодоляване на икономическите
последствия от пандемията COVID-19.
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Активността на бизнеса към процедура BG16RFOP002-2.073 – „Подкрепа на
микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от
пандемията
COVID-19“
по
Оперативна
програма
„Иновации
и
конкурентноспособност“ 2014-2020 г. беше изключително голяма. Целта на
процедурата беше да осигури оперативен капитал за българските микро и малки
предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Минималният и
максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по всеки
индивидуален проект можеше да бъде от 3 000 лв. до 10 000 лв., в зависимост от
размера на реализираните от кандидата нетни приходи за продажби за 2019 г.
По данни на ИСУН 2020 по процедурата бяха подписани общо 101 бр. договори
с фирми от общината на обща стойност 805 300,24 лв.
Друга много важна стъпка на Общината в тази посока е разработването на
Програма за запазване на работните места и доходите на жителите на община Троян,
2020-2021 г., която съдържа конкретни мерки за подпомагане жителите на общината
и бизнеса за запазване в максимална степен на работните места и доходите. Разбира
се, тази подкрепа ще продължи и за в бъдеще, защото борбата с пандемията
продължава.
Друга дейност, залегнала в първата цел на програмата за управление през
мандата, е осигуряването на временна заетост.
В тази връзка, през годината Община Троян успя да привлече средства от
различни проекти и програми, както следва:
 Чрез Агенция по заетостта, беше изпълнен проект „Обучения и заетост“, който
за периода от 02.01.2019 г. до 31.12.2020 г. осигури и поддържа заетост на 11 лица.
Проектът е на стойност 164 115,84 лв.
 По Регионална програма за заетост, в периода 10.08.2020 г. – 09.12.2020 г.,
беше осигурена заетост на 6 лица, като усвоената сума е в размер на 19 192,80 лв.
 Чрез Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“ заетост
беше осигурена на 5 лица за периода от 04.05.2020 г. до 31.12.2020 г., като усвоената
сума е в размер на 31 582,60 лв.
 Продължава изпълнението на два проекта по Национална програма „Заетост и
обучение на хора с трайни увреждания“, по които е осигурена заетост на две лица.
Общата стойност на проектите е 33 054,48 лв.
2. 2 ПО-ДОБРО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ В ПО-ДОБРА ЖИЗНЕНА СРЕДА
Голямата част от финансираните проекти бяха подчинени на друг важен
приоритет в управленската програма на Кмета: ПО-ДОБРО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ В ПОДОБРА ЖИЗНЕНА СРЕДА.
Подобряването на инфраструктурата във всичките ѝ аспекти е основната
предпоставка за подобряването на жизнената среда на територията на общината. В
тази връзка привлякохме значителни инвестиции в следните направления:
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2.2.1 Строителство на екологична инфраструктура
През 2020 г. продължи изпълнението на проекта за проектиране и изграждане
на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови
отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или
биорзаградими отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на
отпадъците на регион Троян, включващ общините Троян и Априлци. Проектът е на
стойност 6 200 343,30 лв., от които 4 595 576,97 лв. безвъзмездна финансова помощ
по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., 540 090,70 лв. съфинансиране
от община Троян, 60 010,08 лв. съфинансиране от община Априлци и 1 004 665,55 лв.
е ДДС.
2.2.2 Реконструкция на улична инфраструктура
В това направление изпълняваме проект „Реконструкция на ул. „Стефан
Караджа“ и ул. „Захари Зограф“, находящи се в град Троян, заедно със съоръженията
и принадлежностите към тях“ на стойност 1 074 486,47 лв., финансиран от Програмата
за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. През годината ул. „Захари
Зограф“ беше изпълнена изцяло, а ул. „Стефан Караджа“ е на етап полагане на асфалт.
2.2.3 Повишаване на енергийната ефективност в публичния и частния сектор
През година успешно приключи изпълнението на проект „Повишаване на
енергийната ефективност на сградите: административна сграда на държавната
администрация на ул. „Захари Стоянов“ № 4, гр. Троян (РУ „Полиция“); МЖС на ул.
„Христо Ботев“ № 160, гр. Троян, и МЖС на ул. „Христо Ботев“ № 266-272, гр. Троян“
на стойност 996 229,67 лв.
В резултат от изпълнението на проекта беше повишена енергийната
ефективност на една публична сграда и две многофамилни жилищни сгради с 24 бр.
самостоятелно обособени обекти. Повиши се качеството на работа в
административната сграда и качеството на предлаганите в нея услуги. Внедрените
мерки в жилищните сгради повишиха качеството на живот в тях и като цяло
допринесоха за подобряване на жизнената среда в града и общината.
През 2020 г. Общината кандидатства по процедура „Енергийна ефективност в
периферните райони-3“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., в
резултат на което финансиране на обща стойност 4 442 935,55 лв. получиха всичките
10 бр. многофамилни жилищни сгради с 329 бр. домакинства в тях, проявили интерес
към процедурата.
В тази връзка в частта провеждане на процедури по ЗОП стартира
изпълнението на следните на проекти:
 Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в
гр. Троян с адреси: ж. к. "Лъгът", бл. 11 „Хисар“; ж. к. "Младост", бл. 5 с бюджет от
1 442 988,12 лв.;
 Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в
гр. Троян с адреси: ж. к. „Лъгът“ бл. 12; ул. "Лъгът" № 2, бл. "Машстрой-2“; ж. к.
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"Черногор" № 16, 18, 20 – „Арда“, „Марица“, „Тунджа“; ул. "Опълченска" № 12, бл.
„Балкан“ с бюджет от 1 499 966,85 лв.;
 Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в
гр. Троян с адреси: ул. "Васил Левски" № 332; ж. к. „Младост“, бл. 2; ул. „Пенчо Хаджи
Найденов“ № 7; ул. "Христо Ботев" № 105 и 107 и ул. "Тома Хитров" № 23 с бюджет от
1 499 980,58 лв.
Подобряването на жилищния фонд ще доведе до значително подобряване на
условията на живот в тях. Намаляването на енергопотребление, разходите за енергия
и разходите за издръжка на сградите ще допринесе за повишаване на качеството на
живот в тях. Подобрява се цялостният облик на града.
2.2.4 Обновяване на образователната инфраструктура и инфраструктурата на
детските заведения
По проект „Красива България“ през годината беше извършен основен ремонт
на детската ясла в гр. Троян на стойност 328 766 лв. С изпълнението на проекта
значително се подобриха средата и качеството на отглеждане на децата.
По Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на
детски ясли, детски градини и училища“ (2020-2021 г.) Общината кандидатства с три
проектни предложения за СУ „Васил Левски“ (с проект „Разширение на СУ „Васил
Левски“, гр. Троян – актова зала, бюфет и библиотечно-информационен център“), НУ
„Св. Св. Кирил и Методий“ (с проект „Изграждане на физкултурен салон в НУ „Св. Св.
Кирил и Методий“, гр. Троян) и НУ „Христо Ботев“ (с проект „Реконструкция на
съществуваща постройка в НУ „Христо Ботев, гр. Троян“).
Одобрение получи проектът за НУ „Христо Ботев“ – Реконструкция на
съществуваща постройка, като стойността на одобреното проектно предложение е
221 500,00 лв.
Проектното предложение предвижда реконструкция на дървена барака –
склад, разположена в двора на училището. С оглед осигуряване на необходимата
материална база за нормално и отговарящо на съвременните изисквания провеждане
на учебните занимания, ще бъдат обособени следните помещения: компютърен
кабинет, кабинет-занимания по интереси, стая за индивидуална работа с деца, склад
и санитарен възел с тоалетна за лица с намалена подвижност.
2.2.5 Ремонт и реконструкция на културна инфраструктура
След дълъг процес на оценка на проектното предложение, през годината
Община Троян получи финансиране по Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014-2020 г., чрез сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци,
Угърчин“ на проект „Ремонт и реконструкция на Народно читалище „Развитие – 1898
г.“, с. Орешак, община Троян“. Проектът е на стойност 441 600 лв. и предвижда ремонт
и реконструкция на сградата, изразяващо се в подмяна дограма, топлинно изолиране,
подмяна на покривното покритие и вътрешни ремонти.
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2.2.6 Обновяване на площи за широко обществено ползване
Друг проект, който получи финансиране по Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014-2020 г., чрез сдружение „Местна инициативна група – Троян,
Априлци, Угърчин“ е „Обновяване на площи за широко обществено ползване в гр.
Троян“, включващ обектите градинка пред киното и парк в ж. к. „Лъгът“. Проектът е на
стойност 435 600,18 лв. и предвижда:
 В градинката пред киното - изграждане на нов тротоар, който да обхожда
реализирания паркинг на ул. „Димитър Икономов - Димитриката" към парка.
Осъвременяване на озеленяването и парковото осветление. Доставка и монтаж на
нови пейки и кошчета за смет. Изграждане на рампа с парапет за хора в неравностойно
положение.
 Парк в ж. к. „Лъгът“ – изграждане на основна и второстепенна алейна мрежа с
уширения за поставяне на места за сядане; изграждане на фонтанка; обособяване на
места за сядане – пейки с пергола и без пергола; габиони със седалки; поставяне на
кошчета за отпадъци.
2.2.7 Обновяване на туристическата инфраструктура, чрез изграждане на
туристически атракции
Може би най-дългоочакваният проект, който беше одобрен в края на годината,
е „Археологически комплекс СОСТРА - реставрация, експониране и социализация" на
стойност 2 103 077,62 лв. (1 475 525,42 лв. - безвъзмездна финансова помощ; 405
763,80 лв. – финансов инструмент; 221788,40 лв. – съфинансиране от Община Троян).
Това е първият проект на Община Троян, чието изпълнение ще се осъществи с
комбинирано финансиране – безвъзмездна финансова помощ и финансов
инструмент, и който ще постави нови предизвикателства пред Общинската
администрация. Проектът предвижда консервация и физическа защита на разкритите
археологически структури Римски кастел Состра и Римски път; изграждане на
пешеходен ж. п. прелез, посетителски център с оборудване и паркинг; популяризация
на района; повишаване на културния и икономически статус на мястото и разкриване
на възможности за самофинансиране на поддръжката му и благоустройствени
дейности; осигуряване на заетост на местни специалисти и обслужващ персонал и др.
2.2.8 Изграждане на социална инфраструктура
През годината бяха подготвени и започна изпълнението на три проекта за
изграждане на социална инфраструктура:
 „Създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания в община Троян“ с
бюджет от 999 227,12 лв. – първи етаж на бивша поликлиника, финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Проектът предвижда
изграждане на Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени
увреждания и техните семейства в град Троян, и включва строителство, доставка на
необходимото обзавеждане, оборудване, транспортни средства за обезпечаване
дейността на услугата, подбор и наемане на персонал и функционирането ѝ за период
от 12 месеца. Капацитетът на центъра е 30 места. Центърът ще осигури дневни,
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полудневни и почасови услуги като грижа, рехабилитация, терапия, консултиране,
информиране и подкрепа, включително и на лицата, полагащи грижи за тях в домашна
среда, мобилни услуги, заместваща грижа и други подкрепящи дейности, съгласно
спецификата и индивидуалните потребностите на целевите групи.
 „Изграждане на Център за грижа за лица с умствена изостаналост в гр. Троян“
с бюджет от 554 952,85 лв. – втори етаж на бивша поликлиника, финансиран от
Оперативна програма „Региони в растеж“. Проектът предвижда изграждане на Център
за грижа за лица с умствена изостаналост в гр. Троян с капацитет 15 места и включва
строителство и доставка на необходимото обзавеждане и оборудване. Същото е
насочено към осигуряване на достъп до качествени социални услуги за лица с
увреждания и възрастни хора в съответствие с Плана за действие за периода 20182021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа. Община
Троян е включена в Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа
в общността.
 „Изграждане на Център за грижа за лица с психични разстройства в с. Дълбок
дол, община Троян“ с бюджет от 569 957,35 лв., финансиран от Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020 г. Проектът предвижда изграждане на Център за грижа
за лица с психични разстройства в село Дълбок дол, община Троян, с капацитет 15
места и включва строителство и доставка на необходимото обзавеждане и
оборудване. За изграждане на центъра е предвиден основен ремонт и преустройство
на сградата на бившето училище в село Дълбок дол, община Троян. Проектът
предвижда оформление на външното прилежащо пространство, съобразено със
спецификата на целевата група, обособяване на 9 бр. единични стаи, като две от тях
са предвидени за трудно подвижни лица, и 3 бр. двойни стаи, като една от тях също е
предвидена за трудно подвижни лица.
 С реализирането на проектите се цели осигуряване на подходяща и ефективна
социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на качествени социални
услуги и постигане на интегриран подход при грижата за възрастните хора и хората с
увреждания с ясен социален ефект и въздействие.
 Развитие на социалните услуги.
Развитието на социалните услуги е още една предпоставка за по-добро
качество на живот и по-добра жизнена среда.
През годината продължи изпълнението на проект „Предоставяне на топъл обяд
за лица от уязвими групи в Община Троян“, с който до 30 април беше осигуряван топъл
обяд на 60 лица, а от 1 май до края на 2020 година – на 170 лица.
Продължи също изпълнението на проект „Приеми ме 2015“. През 2020 г. в
приемни семейства бяха настанени нови 3 деца, а 5 деца бяха осиновени. В края на
годината имаме 5 приемни семейства с настанени 5 деца в тях. Усвоената сума е в
размер на 114 463 лв.
С подкрепата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 20142020 г. се изпълняват още два проекта:
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 Нова грижа в Община Троян“ с бюджет 1 588 410 лв. Проектът подкрепя
процеса на деинституционализацията на грижата за децата и гарантира правото на
всяко дете и младеж на достъп до качествена грижа и услуга в общността, съобразно
неговите индивидуални потребности, чрез предоставянето на социалната услуга
Дневен център за подкрепа на деца и/или младежи с увреждания и техните семейства
на територията на Община Троян. Социалната услуга е с капацитет 30 места дневна
грижа и 60 консултативна.
 „Патронажна грижа в Община Троян“ с бюджет 278 499,36 лв. Проектът
предвижда предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги за 12
месеца на 104 лица от целевите групи: хора с увреждания и техните семейства и
възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване от
града и селата. Към проекта с допълнителни споразумения е прибавена нова дейност
във връзка с COVID-19 с продължителност до края на м. март 2021 година. По тази
услуга, към датата на изготвяне на отчета по проекта се обслужват 187 лица от 27
домашни помощници. Осигурена е мрежа от услуги на територията на цялата община
за пазаруване на хранителни продукти, дезинфектанти и стоки от първа
необходимост. Осигурена е мобилност на услугите чрез автомобил, закупен по
проекта и назначени двама диспечери.
Бяха използвани и всички други възможности по различни програми за
подпомагане на гражданите, които пандемията постави в затруднено материално
положение.
Съвместно с Народно читалище „Развитие – 1898 г.“, с. Орешак, разработихме
и изпълнихме проект, финансиран от Фонд „Обединени срещу COVID-19“, инициатива
на Фондация „Америка за България“, посолството на САЩ в България и Американската
търговска камара. По проекта бяха осигурени и раздадени хранителни продукти на
250 лица от уязвими групи на стойност 9900 лв.
Принос за подобряване на жизнената среда в общината имат и създаваните
публично-частни партньорства по Общинска програма „Обществен форум за
реализация на партньорски проекти“, която се проведе за 20-та поредна година.
Участници тази година бяха една детска градина, сдружение на собствениците
на жилищна сграда, две сдружения с нестопанска цел, спортен клуб, три кметства, две
училища и две читалища.
Изпълнени бяха 12 бр. проекти на обща стойност 42 042,36 лв., в т. ч. от
програмата бяха изплатени 26 699,92 лв. По проектите бяха реализирани дейности в
направленията: благоустрояване на дворове на училища, детска градина,
междублоково пространство и площи за обществено ползване; създаване на спортна
площадка и места за отдих; ушиване на спортни екипи и костюми за ансамбъл по
народни песни и танци; създаване на филм „Дойранска епопея“.
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Подробна информация за проектите по Общинска програма „Обществен
форум за реализация на партньорски проекти“ е представена в Приложение 2.
Дейността на всички структурни звена в общинската администрация е свързана
със звено „Обществени поръчки“, което администрира цялостния процес на
планиране, провеждане и възлагане на обществените поръчки.
През 2020 г. в Община Троян са проведени 186 бр. обществени поръчки по реда
на ЗОП и ППЗОП, както следва: открита процедура – 3 бр.; публично състезание – 25
бр.; договаряне без предварително обявление – 9 бр.; пряко договаряне – 17 бр.;
събиране на оферти – 9 бр.; директно възлагане – 120 бр.
На 14 юни 2020 г. стартира възлагането изцяло по електронен път на
обществените поръчки чрез платформата Централизирана автоматизирана
информационна система за електронни обществени поръчки (ЦАИС ЕОП) на сайта на
Агенцията по обществени поръчки. От изброените обществени поръчки, 40 броя са
обявени в ЦАИС ЕОП.
Електронизацията на възлагателния процес облекчава административната
тежест за всички участници в процеса. Позволява бърза обработка на документите от
служителите „он-лайн“, по всяко време и от всяко място.
Звеното непрекъснато усъвършенства своята работа, което намира отражение
в:
 Повишаване на капацитета на служителите от звеното;
 Надграждане и подобряване на техническите спецификации и методики;
 Синхронизиране на вътрешната нормативна база с действащото
законодателство и промените в ЗОП и ППЗОП;
 Изготвяне на унифицирани образци на документи по ЗОП, използвани в
администрацията;
 Подпомагане на служителите от Общината при изпълнение на задачите,
свързани с възлагане на дейности по ЗОП.

Постигнати резултати през 2020 г.
Показател
Разработени и подадени проектни предложения, в т. ч.
Спечелени проекти
Проекти в оценка
Нефинансирани проекти
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Бр.
11
8
1
2

Стойност
12 058 810,49
8 891 690,49
682 690,00
2 484 430,00

Общо през 2020 г. са администрирани 25 бр. проекти на обща стойност 20 899 917,36
лв., както следва:
Показател
Изпълнени проекти, в т. ч.:

Проекти, ЕСИФ

Проекти, ЕСИФ, партньорски

Проекти, неевропейски

Проекти, неевропейски, партньорски
Проекти в реализация, в т. ч.:

Проекти в реализация, ЕСИФ

Проекти в реализация, ЕСИФ, партньорски

Проекти в реализация, неевропейски

Проекти в реализация, неевропейски, партньорски
Общо администрирани проекти през 2020 г.

Бр.
7
1
2
2
2
18
13
2
2
1
25

Стойност
1 660 785,71
996 229,67
275 114,64
347 958,80
41 482,60
19 239 131,65
18 689 089,80
295 447,37
237 614,00
16 980,48
14 989 273,31

Инвестициите по проектите са в направленията, както следва:
Направление
Изграждане на екологична инфраструктура
Реконструкция на улична инфраструктура
Изграждане на социална инфраструктура
Енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради и подобряване на публичната и жилищна
инфраструктури
Обновяване на образователната инфраструктура и
инфраструктурата на детските заведения
Ремонт и реконструкция на културна инфраструктура
Обновяване на площи за широко обществено ползване
Обновяване на туристическата инфраструктура, чрез
изграждане на туристически атракции
Развитие на социалните услуги
Осигуряване на заетост
Всичко

Средства в лева
6 200 343,30
1 074 486,47
2 124 137,32
5 439 165,22

550 306,00
441 600,00
435 600,18
2 103 077,62
2 314 838,13
216 363,12
20 899 917,36

Подробна информация за администриранитe проекти е отразена в Приложение 3.

2.3 ПРЕОДОЛЕНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
 Въпреки икономическите затруднения от пандемията COVID-19, беше
осигурено необходимото финансиране за ритмични разплащания към изпълнителите
на дейностите по проектите. Не е допускано закъснение в разплащането по нито един
от проектите;
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 Въпреки въведеното извънредно положение в страната (м. март-м. май 2020
г.), а после и извънредната епидемична обстановка, която продължава и в момента,
както и работата под карантина на редица служители, функциите на Общината не бяха
нарушавани в нито един момент и тя стриктно изпълняваше задълженията си към
гражданите и бизнеса;
 Въпреки липсата на актуална статистическа информация на ниво общини, която
да послужи за вземане на навременни управленски решения, бяха предприети
адекватни действия и конкретни мерки за обслужване, подпомагане и подкрепа на
гражданите и бизнеса.

2.4 НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 2021 Г.
 Справяне с последиците от пандемията COVID-19 чрез възможностите, които
ще предостави Планът за възстановяване и устойчивост на Република България.
Навременна подготовка за кандидатстване за финансиране на проекти. Работно
проектиране на основната част от тях в рамките на Бюджет 2021 г.;
 Приемане на Плана за интегрирано развитие на община Троян за периода
2021-2027 г. и стартиране на новия програмен период, даващ насоките за развитие на
общината за следващия програмен период;
 Успешно приключване на проектите от настоящия програмен период;
 Учредяване на дружество с участието на общините Троян и Априлци за
управление на инсталацията за предварително третиране на смесено събрани битови
отпадъци и компостиращата инсталация;
 Прилагане на правилата за комбинирано финансиране на проекти –
безвъзмездна финансова помощ и финансов инструмент;
 Прилагане на механизмите на интегрираните териториални инвестиции;
 Осигуряване на необходимите оборотни средства за разплащания по
проектите преди верифициране на сумите от управляващите органи;
 Идентифициране на източници за финансиране за изпълнение на важни за
общината проекти, нереализирани до момента. Подготовка на проекти за
кандидатстване за финансиране по Националната програма за възстановяване и
устойчивост.
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3. ДИРЕКЦИЯ „СТРОИТЕЛСТВО“

Дейността на дирекцията почти изцяло е насочена към изпълнение на
дейности свързани с втория приоритет в управленската програма – ПО-ДОБРО
КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ И ПО-ДОБРА ЖИЗНЕНА СРЕДА.
Изпълнението на инвестиционната програма на общината, включваща
поименните списъци за капиталови разходи и текущи ремонти, е основната цел на
дирекция “Строителство”. В тази връзка експертите от дирекцията изготвят технически
задания, участват в провеждане на процедури и упражняват инвеститорски контрол
при реализацията на сключените договори за обектите от инвестиционната програма.

3.1 ДЕЙНОСТИ ПО ЕЛЕМЕНТИ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА
3.1.1 Водопровод и канализация
 Изпълнена е „Реконструкция канализация по улица „Васил Спасов“ гр. Троян“,
като са положени 143 метра полиетиленови тръби. Изградени са 3 броя нови
ревизионни шахти и са направени 14 сградни канализационни отклонения. Стойността
на обекта е в размер на 59 941 лева.
 Реализиран е втория етап на „Реконструкция канализация по ул. „Хан Аспарух“
на стойност 60 712 лева. Положени са 225 метра полиетиленови тръби. Изградени са
4 броя ревизионни шахти и 10 броя сградни канализационни отклонения.
 Изготвен е проект за „Водоснабдяване на част от улица „Стою Комитата“ гр.
Троян. Предвидено е да се изгради помпено-хидрофорна уредба в двора на
Общинското училище, която ще осигури необходимото налягане до проблемните
участъци.
 Възложено е и изготвянето на проект за „Водоснабдяване на махала Долна
Попишка“. Проектът предвижда да се изгради довеждащ водопровод от вътрешно
водопроводната мрежа на гр. Троян до нова Бункерно-помпена станция, която чрез
новоизграден тласкателен водопровод ще захранва резервоара в махала
“Йотевското“.
 Съгласно Решение № 179 на Общински съвет Троян, бе възложено изготвянето
на „Предпроектни проучвания и изготвяне на техническа документация за издаване
на екологична оценка на инвестиционно намерение от река „Камачарска“ за обект
„Водоснабдяване курортна зона с. Чифлик“. Документацията е изготвена и е в процес
на съгласуване.
 Във връзка с извършена проверка от Басейнова дирекция „Дунавски район“ и
констативен протокол № 1 – ЦП – 48, се възложи изработване на техническа
документация за разрешение за водовземане и СОЗ за КИ „Нейчов извор“ и КИ
„Ковачевски трап“ в мах. „Попишка“ на гр. Троян.
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 Ежегодно Община Троян извършва регулярен мониторинг на четири собствени
водоизточника. Те са в махала „Попишка“, гр. Троян; махала „Баба Стана“, с. Орешак;
махала „Лакарево“, с. Гумощник и махала „Стойновското“, с. Черни Осъм. За целта
общината има сключен договор с частна лаборатория за изследване на водите от
водоизточниците. За хлориране на споменатите водоизточници се грижат четири
лица, с които ежегодно сключваме граждански договори.
 Община Троян извършва мониторинг на четири броя сондажи за минерална
вода в с. Шипково. Мониторингът се извършва съгласно Наредба № 14 за Курортите и
курортните ресурси.
 През годината закупихме помпа за помпена станция „Лакарево“, с. Гумощник.
3.1.2 Отпадъци
 Беше изпълнен подетап 1.2. Изграждане на дига от км 0+000 до км 0+300 и от
км 0+480 до км 0+600 на обект „Изграждане на трета клетка на Регионално депо за
неопасни отпадъци Троян – Априлци“. Изградена беше 420 метра ограждаща дига на
стойност 529 679 лева.
 С Постановление на Министерски съвет № 141/26.06.2020 г. на община Троян
са одобрени допълнителни трансфери за други целеви разходи за 2020 г. в размер на
2 560 000 лева за изграждане на трета клетка на регионалното депо за отпадъци. След
проведена процедура за избор на изпълнител по ЗОП бе сключен договор със срок за
изпълнение м. ноември 2022 г. Открита е строителната площадка и е започната работа
на обекта.
3.1.3 Текущ ремонт тротоарна настилка в гр. Троян
 В началото на годината, след Решение на Общински съвет – Троян, беше
внесено предложение, с което кандидатствахме пред Министъра на финансите за
трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи в трансфер за
други целеви разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на улична мрежа
и на общински пътища. За ремонт на тротоарна настилка ни беше одобрен трансфер
в размер на 150 000 лева. С част от тези средства бяха положени 798 м 1 бордюри и
1140 м2 нови тротоарни настилки, като усвоените средства са в размер на 97 072 лв.
Подменена е тротоарната настилка по ул. „Тома Хитров“, част от ул. „Захари Стоянов“
и част от ул. „Васил Левски“ /в участъка от АИР до ресторант „Фамозо“/. Остатъкът от
средствата ще бъде усвоен през 2021 г. , като бъдат ремонтирани участъците, за които
са отпуснати средствата.
 Със собствени средства, в размер на 80 000 лева, общината също финансира
ремонт на тротоарна настилка в града. От тях са усвоени 50 586 лв. , като са положени
са 318 м1 бордюри, 542 м2 тротоарни плочи и 262 м2 армирана бетонова настилка.
Основно средствата са вложени в ремонта на ул. „Хан Аспарух“ и за направата на
тротоар при бл. 13 в жк „Лъгът“.
3.1.4 Текущ ремонт улична мрежа гр. Троян
 За неотложни текущи ремонти на улици, дефинирани в 3-и зони, беше одобрен
от Министерство на финансите трансфер за други целеви разходи общо в размер на
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180 000 лева. От тях в рамките на годината са усвоени 112 757 лева. Изкърпени са 271
м2 настилки, цялостно преасфалтирани – 3 545 м2. Изцяло е подновена настилката по
ул. „Тома Хитров“ и участък от ул. „Лакарица“. Остатъкът от средствата ще бъде усвоен
през 2021 г. , като бъдат вложени в ремонт на участъците, за които са отпуснати.
 За ремонт на улици извън списъка за неотложни ремонти от общинския
бюджет са разчетени средства в размер на 150 000 лева./+23 500/. Те са усвоени в
пълен размер, като е изкърпена 1 391 м2 улична настилка, а цялостно са
преасфалтирани 5 227 м2 . Подновена е част от настилка по ул. „Васил Спасов“, ул. „Хан
Аспарух“, улица в мах. „Райковска“ и част от улица в м. „Попишка“, м. „Вълкошинов“.
3.1.5 Текущ ремонт на уличната мрежа в селата
Предвидените общински средства за ремонт на уличната настилка по селата са
в размер на 325 000 лева. Ремонтите са съгласувани с кметските съвети и по
предложение на кметовете и кметските наместници са изпълнени на 100 %.
Изкърпени са 861 м2 улична мрежа. Цялостно преасфалтирани са 13 375 м2 улици. В
повечето населени места е подновена настилката на цели улици или по-големи
участъци.
3.1.6 Текущ ремонт на общинската пътна мрежа
 За неотложни текущи ремонти на общински пътища бе трансформиран целеви
трансфер в размер на 145 000 лева. Средствата са усвоени, като са изпълнени дейности
по 5 участъка от общинската пътна мрежа. Насипани са с 1 700 м3 минералбетон два
участъка: единият в мах. Коевци, Ливадките, Бранево, с. Орешак, а другият за м.
Усойната, Бъзево, Ивашница, с. Черни Осъм. Преасфалтирани са 4 270 м2 участъци от
общински път Добродан – Врабево – Дебнево, общински път с. Патрешко и общински
път мах. Стойновска, местн. Пенковци, с. Черни Осъм.
 Във връзка с подготовката на общинската пътна мрежа /ОПМ/ за експлоатация
при зимни условия са усвоени 400 000 лева. Положена е 3 950 метра хоризонтална
пътна маркировка. Почистени са 1 913 м2 банкети и са изрязани и почистени 4 256 м2
храсти. Изкърпени са 4 564 м2 пътна настилка. Преасфалтирани са 8 участъци от ОПМ,
като е положена 13 343 м2 нова асфалтова настилка. Ремонти са изпълнени по
общински пътища: с. Старо село – с. Г. Желязна, с. Горно Трапе, с. Белиш, с. Терзийско,
с. Гумощник, с. Ломец, с. Калейца и с. Бели Осъм – с. Чифлик.
3.1.7 Ремонт сгради общинска администрация и общинска собственост
 За ремонт сгради общинска администрация от предвидените за годината 40
000 лева са усвоени 39 500 лв. Изпълнени са ремонти по покриви в кметства: с.
Балканец, с. Врабево, с. Борима и с. Черни Осъм, ремонт на таван и подмяна
водосточни тръби на кметство с. Чифлик, ремонт на сграда на ул. „Раковски“ 55 /отдел
„Местни приходи“/, ремонти в сградата на общинска администрация.
 Предвидените дейности за 20 000 лева за ремонт сгради общинска собственост
също са изпълнени. Те включват ремонти в сградите на двата гробищни парка,
подмяна дограма на апартамент в жк „Хр. Смирненски“, ремонт на покрив сграда
общинска собственост на ул. „Ген. Карцов“ № 163 и други.
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3.1.8 Строителни дейности в образование, култура, социални и младежки
дейности
 В поименния списък за текущ ремонт са включени редица обекти, за които,
макар и на малка стойност, е необходимо провеждане на процедури и упражняване
на инвеститорски контрол. Средствата, които отчитаме са: във функция „Образование“
- 58 100 лв.; във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – 7 930 лв.;
във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ 20 800 лв. Изпълнени са
ремонт настилки, ремонт детски съоръжения, ремонт детски площадки, ремонти в
читалища, ремонти в училища и клубове на пенсионера.
 По проект „Красива България“ беше изпълнен и въведен в експлоатация обект
„Основен ремонт Детска ясла гр. Троян“ на стойност 272 240 лева. Община Троян
съфинансира изпълнението на обекта със средства в размер на 186 955 лева.
 Изпълнен беше основен ремонт на покрива на здравната служба в с. Старо село
на стойност 21 305 лева.
 Изготвени са работни проекти за обекти „Основен ремонт детски площадки в
ДГ „Осми март“ гр. Троян“, „Газово стопанство за Детска ясла и ДГ „Синчец“ и „Газово
стопанство и основен ремонт ОВК инсталация в ДГ „Мир“. Изготвени са технически
задания за „Изграждане подпорна стена в ОУ „Иван Хаджийски“ гр. Троян“ и
„Изграждане канализационно отклонение, обслужващо СУ „Васил Левски“ гр. Троян.
 Изпълнен е инвеститорски контрол и участие в приемателна комисия за обект
„Основен ремонт на покрив на сградата на културата и изкуството „Конака“. Обектът е
финансиран от Министерство на културата и е на стойност 59 986 лева.
 Изпълнен е инвеститорски контрол на обект „Ремонт покрив Дом за стари хора
с. Добродан“. Ремонтът е финансиран от издръжката и е на стойност 42 774 лева.
 Обявена е процедура за избор на изпълнители за обект „Реконструкция на
съществуваща постройка в НУ “Христо Ботев“ гр. Троян, финансиран от Министерство
на образованието.
 Изготвени са документи за кандидатстване по Проект „Красива България“ за
финансиране през 2021 г. с два проекта: “Основен ремонт и реконструкция НЧ “Изгрев
– 1926 г.“- с. Бели Осъм“ и „Детска площадка в ДГ “Осми март“ - гр. Троян“, като
проектите са в процес на оценка.
3.1.9 Осветление
 За изпълнението на обект „Изграждане улично осветление по ул. "Долно
Ливаде" и ул. "Сеновоза" гр. Троян“ е издадено РС № 142/09.11.2020 г. и влязло в
сила на 01.12.2020 г. В момента тече съгласувателна процедура с КАТ- Ловеч и
Областно пътно управление- Ловеч на част временна организация за безопасност на
движението, след което ще бъде открита строителната площадка.
 “Изграждане и реконструкция на улично осветление и канална кабелна мрежа
при пътна връзка между път II-35 и път III-357 в гр. Троян“ включваща: Обект 1: „Улично
осветление на обект : "Мост над река Бели Осъм“; Обект 2: „Реконструкция на улично
осветление по ул. "Крайречна"; Обект 3: „Реконструкция канална кабелна мрежа,
разположена в трасе на улица с ОТ 975-1340-815-506 по регулационния план на гр.
Троян“ - Строителството е започнало на 10.11.2020 г. с откриване на строителната
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площадка. Изпълнен е участъкът от обект „Улично осветление на обект: "Мост над
река Бели Осъм“, между ул. „Васил Левски“ и новоизграждащия се мост.
Строителството на трите обекта е пряко свързано с изпълнението на основния обект –
„Мост над река Бели Осъм“.
3.1.10 Други
 Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа и уличната
мрежа в населените места: Проведена е процедура по ЗОП за избор на изпълнител за
общинска пътна мрежа за 2020-2021 г. и сключен договор с изпълнител. Сключени
договори с изпълнители по населени места;
 Проведени процедури по ЗОП за избор за изпълнители за изготвяне на проекти
за изграждане на детски площадки на ул. „Захари Зограф“ и в градинката при
кръстовище на ул. "Стефан Караджа" и ул. "М. Марковски". Предстои сключване на
договори;
 Проведени процедури по ЗОП за избор за изпълнители за изготвяне на проекти
за „Реконструкция участък от Републикански път III-357 при км 4+297 /Ливадето/ за
изграждане на повдигната пешеходна пътека" и "Реконструкция на участъци от
общински път в с. Орешак за изграждане на повдигнати пешеходни пътеки".
Проектите са изготвени и одобрени от ОЕСУТ. Една от повдигнатите пешеходни пътеки
в с. Орешак е изпълнена.
 Предстои обявяване на процедура за изготвяне на проект за "Реконструкция
ул. "Радецки" за изграждане на изкуствени неравности“;
 След проведена процедура по ЗОП предстои сключване на договор за
проектиране на обект "Доизграждане на улица от ОТ958 до ОТ975 /ул. Минко
Радковски/".
 Предстои обявяване на процедура по ЗОП за избор на изпълнител на СМР за
обект „Изграждане паркинг в кв. 303 (зад АИР)“.
 Изпълнените задачи, структурирани по населени места и обхващащи всички
дейности, са представени в Приложение 4.

3.2 ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
 С всяка изминала година изборът на коректни изпълнители за реализация на
обектите, които Община Троян възлага, става все по-труден. Често договорите с такива
изпълнители се изпълняват трудно и обикновено със закъснение. Трудности се срещат
и при упражняване на контрол по изпълнението на възложените задачи на
изпълнителите.
 От тук следва да си направим изводи и да намерим нови критерии за избор на
изпълнители, с което да гарантираме качествено изпълнение на възложените обекти.
 Все по-трудно се намират изпълнители за зимно поддържане и
снегопочистване в населените места. За зимно поддържане на общинската пътна
мрежа от години има само по един кандидат, който е един и същ. Този факт също е
притеснителен, защото ако той се откаже да участва, това ще доведе до сериозни
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затруднения с поддръжката на общинските пътища през зимния сезон. Липсата на
конкуренция и възможност за подбор често води и до ниско качество на услугата.
 Трудно преодолими са проблемите, свързани със синхронизиране на
капиталовата програма на общината и инвестиционната програма на общинското ВиК
дружество. Капацитетът на общинското дружество за инвестиции в поддържане на
мрежата ежегодно намаляват, а на Общината нарастват, което създава системни
проблеми.

3.3 НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 2021 Г.
 Подобрена екологична инфраструктура на общината, чрез изграждане на трета
клетка на Депото за твърди битови отпадъци и сепарираща и компостираща
инсталация;
 Започване на строителен процес на Многофункционална спортна зала;
 Нарастване на инвестициите в селата от общината;
 Изпълнение на капиталовата програма на общината.
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4. ОП „КОМУНАЛНИ УСЛУГИ“

4.1 ДЕЙНОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ
4.1.1 Дейност „Чистота“
В дейност „Чистота” планираните мероприятия
по план-сметката са
изпълнени. Закупени са контейнери тип „Бобър” 1100 л. – 195 бр. и са подменени
съдовете в големите квартали жк „Лъгът“, „Буковец“, „Черногор“, както и на улиците
„Амбарица“, „Тиха“, „6-ти септември“, „Незабравка“, „Власи Илиев“, „Здравец“,
„Канъчка“, „Яворов“, „Радецки“, „Симеон Велики“, „Любен Каравелов“, „Славейков“,
„Д. Гимиджийски“, „Г. С. Раковски“. Старите съдове от посочените улици са
отремонтирани и 109 броя са предоставени с населени места от общината. Подобрена
е хигиената около контейнерите във всички райони на града, както и организацията
на извозване по селата. Добрата координация с кметовете на населени места и
постоянният обход от страна на предприятието доведе до постигане на видими
резултати по отношение на хигиената. След доставката на 7 бр. контейнери 4 куб. м.
се подмениха изгнили такива в населените места на Община Троян. Закупени са и 50
бр. съдове за пепел, с които се обезпечиха непокрити райони, с което общата бройка
съдове за пепел стана 300 броя.
През пролетта е извършено измиване на целия град, а текущото поддържане
през останалите месеци се извършва с две метачни машини.
През 2020 г. не е закупена техника за нуждите на ОП „Комунални услуги“.
4.1.2 Дейност „Озеленяване”
Чрез дейността са поддържани всички цветни и зелени площи. Извършвани са
текуща резитба, косене и поливане на тревните площи.
Сезонната цветна растителност през годината е подменена два пъти - през
пролетта и през есента. При есенното залагане на разсада са засяти и луковични
растения – лалета.
През есента са посадени компенсаторно след реконструкцията на ул. „Тома
Хитров“ – 4 броя кълбовиден явор и по време на ремонта на ул. „Стефан Караджа“ 28 бр. кълбовидна каталпа и кълбовидна акация. Използваните декоративни видове
дървета са предназначени за градска среда, тъй като са с компактни кълбовидни
корони и коренова система, която нe нарушава тротоарите.
Ръчната коситба на зелени площи в Троян е около 70 дка и е извършвана
многократно през сезона /тротоарни ивици, зелени площи, стадион и паркове/.
Извършено е косене на крайпътни пространства и почистване на клони и висока
растителност с машина за контурна резитба по цялата общинска мрежа.
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4.1.3 Гробищни паркове
В двата гробищни парка поддръжката, косенето и почистването са извършвани
по график два пъти през годината. Общата почистена площ е около 55 дка.
С помощта на външна фирма са премахнати около 15 броя изсъхнали борове,
застрашаващи населението и гробовете на територията на стария гробищен парк.
На стария гробищен парк е затворен с дограма т.нар. навес, който ще бъде
обособен като зала за поклонения и помени, след поставяне на климатик и настилка
от гранитогрес.
Извършен е ремонт на сачак и фасада на сградата на стария гробищен парк.
Извършено е основно почистване на залата на новия гробищен парк.
Направено е ново оразмеряване на гробни места на нов гробищен парк.
4.1.4 Звено „Приютът за безстопанствени животни“
В звено „Приютът за безстопанствени животни“ през 2020 г. са заловени,
кастрирани, обезпаразитени, ваксинирани, чипирани и върнати по места 103 броя
бездомни кучета, евтаназирани са 2 броя, осиновени - 7 броя. Като тенденция се
наблюдава намаляване популацията на бездомните кучета на територията на Община
Троян.
4.1.5 Звено „Поддръжка и ремонт”
В звено „Поддръжка и ремонт” са изпълнени задачите от утвърдения списък
за годината. Освен това са реализирани много аварийни ремонти и дейности по
възлагателни писма. Ежегодно дейността на звеното се разширява. През 2020 г. беше
възложена и успешно усвоена и дейността направа на пешеходни пътеки.
Основни ремонтни през изминалата година:
 Вътрешни ремонти на кметства и пенсионерски клубове - Троян, Г. Трапе,
Чифлик Балканец.
 Изкърпване със студена асфалтова смес.
 Направа на подпорни стени – Троян, Калейца, Шипково.
 Ремонт на тротоарни настилки и шахти - Г. Желязна, Гумощник, Балканец,
Чифлик, Дебнево, Калейца, Ч. Осъм, Троян.
 Поддръжка и ремонт на съоръжения по детски площадки.
 Ремонт автобусни спирки – Троян, Ч. Осъм, Борима, Ломец.
 Освежаване на пешеходни пътеки, монтаж на пътни знаци и пътни огледала.
 Насипване на пътища и площадки с фрезован асфалт, речна баластра и
минерал бетон.
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 Направа на огради на стадион „Чавдар“, СОЗ с. Шипково и на оранжерия на ул.
„Стою Комитата“.
4.1.6 Звено „Улично осветление”
В звено „Улично осветление” е извършена подмяна на всички дефектирали
осветителни тела в Троян и селата. Своевременно са отстранявани всички аварии.
Направено е пребоядисване на стълбове в Троян.

4.2 ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
 Основните проблеми в работата на общинското предприятие са свързани с
остарялата и амортизирана техника, на която не може да се разчита. Това е свързано
с големи разходи на горива и резервни части.
 Проблем са и амортизираните съдове по селата, които се нуждаят от подмяна
с цел подобряване качеството на услугата.
 Не на последно място е текучеството на персонала, както и наличието на хора
в списъчния състав, които не са пряко свързани с дейностите по чистота , което
изразходва ресурс, необходим за мероприятия като пролетно почистване, дежурства
през празнични дни и др.

4.3 НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 2021 Г.
 Повишаване на ефективността на работа на Дейност „Чистота“;
 Обновяване на техниката и съдовете за смет;
 Подобряване на организацията на работа на персонала.
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5. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ И ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО
НА ТЕРИТОРИЯТА“

5.1 ПО-ВИСОКИ ДОХОДИ И ВИСОКА ЗАЕТОСТ
Дирекцията е пряко отговорна за реализацията на общинската политика в
сферата на устройственото планиране и градоустройството, като основната ѝ задача е
да изпреварва времето с градоустройствени разработки и осигурява трайна основа за
проектиране и реализиране на строителството – дейности свързани с първия
приоритет в управленската програма – Среда за поддържане на висока заетост и
изпреварващо повишаване на доходите за хората от общината. Сред другите
основните функции са съгласуване и одобряване на проекти (идейни, технически и
работни), свързани с цялостното изграждане и благоустрояване на околната среда;
разглеждане, съгласуване и одобряване на устройствени схеми и планове към
подробните устройствени планове по Закона за устройство на територията;
разглеждане, съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, както и
разрешаване на строителството на обекти и др.
Важна стратегическа задача, по която работи дирекцията през годината е
изготвянето и процедирането на Окончателен проект на Общ устройствен план на
Община Троян (ОУПОТ). С оглед постигането на стратегическите цели при създаването
на общия устройствен план, които трябва да осигурят условия за реализацията на
проекти, водещи до повишаване на конкурентостта на общинската икономика,
инвестиционната привлекателност на бизнес-средата и потенциала на човешките
ресурси, бе извършено съгласуване с Национален археологически институт с музеи –
БАН, Националния институт за недвижимо културно наследство – София и РИОСВ –
Плевен. В процеса на съгласуване и обсъждане на ОУПОТ е търсено онова важно
сътрудничество на всички институции, което укрепва местното самоуправление,
намалява противоречията между различните интереси и създава предпоставка за
устойчиво местно развитие, запазвайки местните дадености. Като резултат е
изработен окончателен ОУПОТ, на който му остава една стъпка, за да бъде приет през
2021г. (след окончателното съгласуване от НИНКН) - изготвяне на обобщената справка
и анализ на съответствието на ОУП с екологична оценка, които се внасят в РИОСВ 14
дни преди приемането на плана от Общински съвет. С приемането на плана ще се
позволи да се реализират и по-мащабни и дългосрочни проекти, да се резервират
територии за изпълнение на дълго отлагани проекти във времето, с важно значение
за развитието на общината, както и да се планират необходимите ресурси за тях.
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Успоредно с процедирането на плана са създадени и нови електронни услуги,
с които след приемането на ОУПОТ ще улесним значително инвестиционния процес и
гражданите.
5.2 ПОСТИГАНЕ НА ПО-ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ В ПО-ДОБРА ЖИЗНЕНА СРЕДА
Дейностите за ПОСТИГАНЕ НА ПО-ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ В ПО-ДОБРА
ЖИЗНЕНА СРЕДА, бяха насочени основно в актуализиране на градоустройствената
основа, процедиране на устройствени планове по инвестиционни намерения на
физически и юридически лица, поддържане на регулационните планове,
кадастралните и специализираните карти за устройствено планиране.
За обекти общинска собственост, свързани с инвестиционните намерения на
община Троян, бяха изготвени служебно и процедирани следните подробни
устройствени планове:
 Подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП – ПУР) на част от
улица „Генерал Карцов“, попадаща в поземлен имот с идентификатор 73198.70.107 по
кадастралната карта на град Троян, чрез продължаване на уличната регулация от ОТ
2100 до ОТ 40 и урегулирането на поземлен имот 73198.70.77 по кадастралната карта
на град Троян, местност „Радова лъка“;
 Подробен устройствен план – план за регулация за частично изменение на
плана за регулация (ПУП – ПР за ЧИПР) в квартал 323 по плана на град Троян – кв.
„Лъгът“;
 Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично
изменение на плана за улична регулация (ПУП – ЧИПУР) на улица с ОТ 958-974-975976, попадаща между кв. 24 и кв. 309 по регулационния план на гр. Троян;
 Подробен устройствен план – план за регулация за частично изменение на
плана за улична регулация (ПУП – ПР за ЧИПУР) на улици с осови точки (ОТ) 832-615614 и ОТ 832-833-1180-1186 и проектни улици с ОТ 615-616 и ОТ 833-654-653 по
регулационния план на ЦГЧ на град Троян заедно с Комуникационно-транспортен
план (КТП), с цел изграждане на ново кръгово кръстовище между ул. „Георги С.
Раковски“ и ул. „Опълченска“.
През годината бяха одобрени 67 бр. подробни устройствени планове и
допуснати за изработване 85 бр. Отразени са 59 бр. изменения на цифровите модели
на регулация и са отразени 28 обекта в специализирани карти. Прави впечатление, че
въпреки Ковид ситуацията, инвестиционната активност не намалява.
По-важните устройствени планове, значими за развитието на общината:
ПУП – ПР за ЧИРП на квартал 303 в ЦГЧ на град Троян като част от Комплексен
проект за инвестиционна инициатива (КПИИ). Квартал 303 се разделя на квартал 303
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и нов квартал 513 с улица с осови точки (ОТ) 563-2272-2276-2280, свързвайки ул.
„Еделвайс“ с кръговото кръстовище на ул. „Васил Левски“;
 Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично
изме-нение на плана за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ за ЧИПРЗ) на УПИ І-266
„За „Елма“ АД Троян“, УПИ ХХ-266,463 „За едроплощен хипермаркет, паркинг и
трафопост“ и УПИ ХХІ-266 „За обществено обслужване“ в строителен квартал 152 по
регулационния план на град Троян (поземлени имоти с идентификатори
73198.507.266, 73198.507.267, 73198.507.577 и 73198.507.578 по кадастралната карта
на град Троян), заедно с приложените схеми за техническата инфраструктура (ВиК и
Електрозахранване);
 Подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП – ПУР) с цел
създаване на нова улица-тупик с осови точки (ОТ) 2285-2286 (поземлен имот с
идентификатор 73198.507.592) и нова улица-тупик с ОТ 2287-2288-2289-2290-2291
(поземлен имот с идентификатор 73198.507.593), за транспортно обслужване на
поземлен имот с идентификатор 73198.507.591 по кадастралната карта и
кадастралния регистър на недвижимите имоти на град Троян, УПИ XXII-266 в кв. 152
по регулационния план на град Троян, заедно с приложения Комуникационнотранспортен план;
 Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично
изме-нение на застроително-регулационния план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) на парцели IV4183,1628 „За обществено обслужване, атракционен център и озеленяване“, V-4163
„За озеленяване и обществено обслужване“ и VI-4183 „За трафопост“ в квартал 73 по
регулационния план на ЦГЧ на град Троян (поземлени имоти с идентификатори
73198.502.603 и 73198.502.295 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
град Троян), с цел обособяване на нов урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-618 с
отреждане „За търговия, обществено обслужване и трафопост“ (поземлен имот с
проектен идентификатор 73198.502.618 по КККР на град Троян), заедно с приложените
схеми за техническата инфраструктура (ВиК и Електрозахранване);
 Подробен устройствен план – план за регулация за частично изменение на
плана за улична регулация (ПУП – ПР за ЧИПУР) на улици с осови точки (ОТ) 832-615614 и ОТ 832-833-1180-1186 и проектни улици с ОТ 615-616 и ОТ 833-654-653 по
регулационния план на ЦГЧ на град Троян заедно с Комуникационно-транспортен
план (КТП), с цел изграждане на ново кръгово кръстовище между ул. „Георги С.
Раковски“ и ул. „Опълченска“.
През 2020 г. са издадени 153 бр. разрешения за строеж по одобрени
инвестиционни проекти, както следва:
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За общински обекти – 19 бр.
За производствени обекти – 14 бр.
За обществено обслужване – 8 бр.
За техническа инфраструктура на ЧЕЗ – 7 бр. и 4 бр. на мобилни оператори.

 За жилищни сгради, реконструкции, преустройства, допълващо застрояване и
други - 91 бр.
Извършени са всички технически услуги, постъпили по заявления и искания на
граждани в срок:

2020

2019

2018

Одобрени инвестиционни проекти

104

124

155

Издадени строителни разрешения

153

148

175

Издадени визи за проектиране

165

110

125

Проведени заседания на ОЕСУТ

23

25

26

Взети решения от ОЕСУТ

301

318

293

Одобрени устройствени проекти

67

95

60

Издадени разрешения (предписания) за
изработване на ПУП

85

112

85

Издадени скици

412

294

400

Издадени удостоверения

323

300

282

Издадени удостоверения за въвеждане в
експлоатация на строежи

48

63

71

Освидетелствани сгради по чл. 195

7

7

4

5.3 ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
С всяка изминала година, нормативната база в сферата на устройство на
територията, става все по-сложна. Необходимо е да отговорим адекватно на
инвестиционната активност, чрез бърза и качествена обработка на инвестиционните
предложения и поддържане на стандарта на техническите услуги.

5.4 НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 2021 Г.
 Приемане и възможно най-безконфликтно прилагане на Общия устройствен
план на общината;
 Продължаване на процеса на контрол на незаконното строителство.
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6. ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ И
ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА“

И през 2020 г. дейността на отдел „ОКСДП” беше насочена към приоритети,
определени в Програмата за управление на община Троян през мандат 2019 – 2023, а
именно:
 Повишаване качеството на образование.
 Постигане на по-високо качество на живот в по-добра жизнена среда и по –
високо качество на културния продукт.
 Грижа за физическото възпитание и спорт.
 Ограничаване темповете на демографската криза.
6.1 РЕАЛИЗИРАНИ СА СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ПРИОРИТЕТИ
6.1.1 Повишаване качеството на образование
Разпространението на COVID-19 беше изпитание за всички участници в сферата
на образованието. През изминалата година продължи процеса на реализиране на
поставените цели, определен в Програма за управление на Община Троян мандата
2019-2023 г., Стратегия за развитие на образователната система в община Троян за
периода 2014-2020 г., други общински стратегически документи, както и политиката в
образованието, определена от нормативните документи на МОН и др. министерства.
През 2020 година в община Троян продължиха да функционират 9 общински (3
средни, 4 основни, 2 начални) и 2 държавни училища (Професионална гимназия по
механоелектротехника, която от м. септември 2020 г. носи името „Акад. Ангел
Балевски” и Национално училище по приложни изкуства „Проф. „Венко Колев”). Пет
от училищата с общинско финансиране са средищни (СУ „Климент Охридски” – Троян,
СУ „Васил Левски” – Троян, ОУ „Иван Хаджийски” – Троян, ОУ „Васил Левски” – с.
Борима и ОУ „Иван Вазов” – с. Дебнево) и две са в списъка на защитените (ОУ „Васил
Левски” – с. Борима и ОУ „Иван Вазов” – с. Дебнево). В СУ „В. Левски” с. Черни Осъм
функционира паралелка по защитената специалност „Планински водач”.
Детските градини в община Троян са 7, 5 от които в града и 2 в с. Калейца и с.
Орешак. Изнесени групи са разкрити в с. Дебнево, с. Врабево, с. Черни Осъм, с. Борима
и с. Голяма Желязна. Изнесената група в с. Борима, част от ДГ „Звънче” е защитена. В
изнесените групи в с. Шипково и с. Бели Осъм е обявен нулев прием.
Всички учащи до 19-годишна възраст от населени места, в които няма училище,
са обхванати в средищни и приемащи училища. Осигурен е безплатен транспорт и
целодневна организация на учебния ден. С Решение № 188/23.07.2020 г. на ОбС –
Троян се разрешава сформирането на изнесени групи в детските градини, под
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минималния норматив от 12 деца в селата Врабево и Голяма Желязна. Запазва се
услугата „нощуваща група” в ДГ „Звънче” с. Калейца.
В началото на учебната 2020/2021 г. са разкрити две нови групи в детски
градини. В ДГ „Мир” е разкрита допълнителна група, която обхваща деца на възраст 3
години и в ДГ „Незабравка” с. Орешак е разкрита самостоятелна група за деца на
възраст 4 години.
През м. ноември 2020 г., съгласно Решение № 258/26.11.2020 г. на ОбС е в ход
разширяване обхвата на задължителното предучилищно образование на територията
на общината от 4-годишна възраст, което стартира от м. януари 2021 г.
Успешно работи механизмът за съвместна работа на институциите по
обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна
предучилищна и училищна възраст. През 2020 г. на територията на община Троян е
осигурен максимален обхват на деца и ученици в образователната система.
Във връзка с осигуряване на здравословна и безопасна среда на възпитание,
обучение и труд в условията на разрастваща се пандемия от COVID-19, общинска
администрация реализира 29 проверки на място в образователните институции, с
които се установи спазването на противоепидемичните мерки, а преди отварянето на
ДЯ, ДМК и ДГ в края на м. май общината осигури и организира тестването на целия
персонал в детските заведения.
За повишаване качеството на образование и модернизиране на
образователните институции се стимулира кандидатстването по Национални
програми и проекти, както администрирани от МОН, така и от други организации. Към
началото на 2020/2021 г. по програми и проекти са кандидатствали всички училища и
детски градини. Приоритетно учебните заведения се ориентират към подобряване на
средата, чрез закупуване на интерактивно мултимедийно оборудване или иновативен
хардуер, наложителни за провеждане на обучение в електронна среда от разстояние.
Детските градини ежемесечно работят по проект на ОП НОИР „Активно
приобщаване в системата на предучилищното образование”, чрез който се осигуряват
условия за разкриване на допълнителни работни места за психолози, предвидени са
допълнителни обучения на деца по БЕЛ и допълнителна работа с деца със СОП.
Проектът дава възможност на някои родители, начислените такси за ползване на
детска градина, да бъдат за сметка на проекта.
Сто години от създаването си тази година отбеляза НУ „Св. Св. Кирил и
Методий”. За съжаление празничният концерт, плануван по случая през м. октомври,
нямаше възможност да бъде проведен, поради въведените противоепидемични
мерки. Важна годишнина имаше и ДГ „Осми март” – 70 години от откриването ѝ.
Събитието беше отбелязано в медийното пространство и чествано символично.
Спазването на противоепидемичните мерки наложи 9 май – денят, посветен на
мира и единството в Европа, да бъде отбелязан виртуално. По подобен начин Община
Троян организира и 24 май Ден на българската просвета и култура и на славянската
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писменост, като в социалните мрежи бяха публикувани видео-послания и поздрави от
училищата на територията на общината. За децата на Троян в Денят на детето - 1 юни,
се погрижиха със своите поздрави детските градини, които също бързо трябваше да
усъвършенстват езика на електронната комуникация, както с децата, така и с техните
родители.
С цел оптимизиране на общинската образователна структура в съответствие с
изискванията на ЗПУО, с Решение № 27 от 19.12.2019 г. на ОбС – Троян бе стартирана
процедура пред МОН за промяна на вида на Обединено училище „Иван Вазов” с.
Дебнево в Основно училище. Със заповед на Министъра на образованието и науката
№ РД-14-10/26.02.2020 г. от м. септември с. г. училището е преобразувано в ОУ „Иван
Вазов”.
Ежегодно се проучва и анализира пазара на труда за определяне на
професионалното образование и обучение с оглед потребностите на региона.
Традиционно се провеждат срещи с експерти от РУО на МОН-Ловеч, Д”БТ”-Троян,
директори на средни училища. Присъстват представители на основните браншове в
града, за да може чрез създаването на достатъчно възможности за професионална
реализация, да бъде ограничена миграцията на млади хора. Важна предпоставка за
ограничаване равнището на младежката безработица е подкрепата на фирми,
разкриващи и запазващи работни места с достойно заплащане на квалифицирания
труд, както и фирми, предлагащи повече работни места за младежи с висок
образователен статус и квалификация, влагащи средства в подготовката и
финансовото подпомагане на младежите. Създадена е възможност за развитие на
обучение в сферата на професионалното образование и обучение, чрез
популяризиране на системата за дуално образование.
В края на 2020 г. стартира процес за изработване на активен уеб-сайт за всички
детски градини, някои от които използват възможностите за общуване и чрез фейсбук
страници. Електронни дневници са въведени в 10 от 11-те общински и държавни
училища. /Не са въвели ел. дневник в СУ „Васил Левски” с. Черни Осъм/.
През 2020 г. новоназначените млади учители в детски градини и училища от
община Троян са 9. В процес на предстоящо развитие е създаване на механизъм за
подкрепа и задържане на младите специалисти.
С Решения № 220/28.07.2016 г. и № 547/28.09.2017 г. на Общински съвет –
Троян, се промени и определи дейността на Центъра за подкрепа за личностно
развитие в посока развитие на интересите, способностите, компетентностите и
изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта; кариерно
ориентиране и консултиране и превантивна, диагностична, рехабилитационна,
корекционна и ресоциализираща работа с деца и ученици; ресурсно подпомагане на
деца и ученици със специални образователни потребности. За учебната 2020/2021
година в Центъра са обхванати 414 деца и ученици в различни форми, създадени по
техни желания.
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Общината два пъти годишно предоставя еднократна финансова помощ на деца
с изявени дарби. За 2020 година са предоставени награди на 78 ученици (в областта
на науката -26, на технологиите -10, на изкуството – 4 и на спорта – 38) на обща
стойност 4660 лв. Изплащат се и 7 национални стипендии на даровити троянски деца
по Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински
училища.
През летния период на 2020 г. образователните институции организираха
летни дейности за деца и ученици за развитие на техните таланти и способности, като
се използва функционалността на материалната база и се подпомогнаха родителите,
за да им се даде възможност да бъдат активни на пазара на труда. Детските градини
и яслените групи също работиха без прекъсване през летните месеци.
6.1.2 Постигане на по-високо качество на живот в по-добра жизнена среда и повисоко качество на културния продукт
Предизвикателството COVID-19 в значителна степен засегна културните
институции и провеждането на някои дейности беше изпитание. През 2020 г.
направление „Култура“ в отдел „ОКСДП“ продължи да работи за провеждане на
политиката по създаване, разпространение и опазване на културните ценности.
Поради настъпилата обстановка, свързана с разпространение на COVID-19, част от
предвидените в културния календар събития не бяха проведени. Средствата за
финансиране на събитията, включени в календара за годината, са в размер на 137 000
лв. Заложените средства са използвани за финансова подкрепа на значителен брой
проекти на различни организации, посредством включването им в Културния
календар, както и за събития, които са пряк организационен ангажимент на общинска
администрация.
Ежегодно се работи в посока утвърждаване на нови добри практики при
реализацията на събития и повишаване на атрактивността и художествената стойност
на предлагания продукт. Водещ приоритет е привличане на разнообразна публика
чрез най-мащабните събития, реализирани от общинска администрация, а именно
утвърденият вече Български фестивал на сливата и Петковден - Празника на град
Троян. През 2020 г. първият ден на фестивала бе изцяло посветен на 10-годишнината
на НД „Традиция“ и бе реализиран от тях под наслов „Минало и настояще“, с
премиера на филма „100 г. Дойранска епопея“ и с финансовата подкрепа на община
Троян. И тази година Център „АЛОС“- Център за неформално образование и културна
дейност, заедно с НУПИ „Проф. Венко Колев“ отново изненада жителите и гостите на
града с впечатляваща арт-инсталация.
В Културния календар бяха одобрени 69 предложения, като някои от
институциите кандидатстваха за първи път. Сред новите събития, получили
подкрепата на Община Троян и станали част от културната програма за 2020 г., са
премиерата на спектакъла „Пътят към дома“, с участието на 25 артисти от театрална
школа „Нюанси“, пленер по керамика „Земя, вода и огън“ в с. Дълбок дол и др.
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С чествания бяха отбелязани 150 години читалищна дейност в Троян, 110
години от рождението на акад. Ангел Балевски, 110 години от рождението на
художника Иван Шошков, 100 години село Чифлик, 10-годишнина на Национално
дружество „Традиция“, РК „34-ти пехотен троянски полк“ и др.
Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в Орешак
(НИХЗИ), въпреки финансовите затруднения в работата си и наложилата се смяна на
управителя, стана център на значими събития като традиционнитя Панаир на
занаятите (14-16 август), част от храмовия празник на Троянския манастир,
двудневната програма в Орешак на Български фестивал на сливата, съчетана с богат
базар и кулинарно шоу, организирано от МИГ – Троян, Априлци, Угърчин и др.
НЧ „Наука – 1870 г.” в гр. Троян продължи своята дейност, отговаряйки на
предизвикателството, като организира безплатни дистанционни форми на част от
планираните си събития. За съжаление планираните значими събития за отбелязване
на 150-та годишнина на читалището бяха изпълнени само частично, поради
ограниченията за събиране на хора.
Проведени бяха конкурси за директори на Музея на народните художествени
занаяти и приложните изкуства – Троян и на Природонаучния музей в с. Черни Осъм.
Конкурсите преминаха успешно и кандидатствалите за директорските места получиха
своето назначение.
Музеят на народните художествени занаяти и приложни изкуства – гр. Троян,
освен традиционната си дейност, със съдействието на Община Троян тази година
реализира проект за реконструкция на покрива на сградата на Конака.
След близо 40 години прекъсване е възстановена работата по
археологическите разкопки на обект „Късноантична и средновековна крепост в
местността „Калето“ при с. Дебнево, общ. Троян”. Дейността получи 15 000 лв.
финансиране от Министерство на културата.
С активното съдействие на директора на МНХЗПИ, Община Троян спечели
проект „Археологически комплекс Состра – реставрация, експониране и
социализация“, на обща стойност 2 103 077,62 лв., от които собственото участие на
Община Троян възлиза на 221 788,4 лв., безвъзмездна финансова помощ от 1
475 525,42 лв. и финансов инструмент 405 763,80 лв. Проектът е със срок за
реализация 24 месеца и е под ръководството на проф. д-р Иван Христов /НИМ/.
Реализацията му ще допринесе за развитието на конкурентоспособната туристическа
атракция „Археологически комплекс Состра“, село Ломец, община Троян.
Експозициите на Природонаучния музей - с. Черни Осъм са уникални за
страната и се радват на засилен интерес. Тази година в залите на институцията беше
организирана и изложба фотография „Природата в един миг“ на Красимир Балински.
В Галерия ,,Серякова къща“, част от структурата на Музея на занаятите,
традиционно се организират стойностни изложби, като при откриванията се включват
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и интересни млади джаз изпълнители. През 2020 година тя се ориентира и към
представяне на изложбите онлайн.
През август 2020 г. за трета поредна година се проведе занаятчийски пленер инициатива на Задруга на троянските майстори. В изпълнение на приоритетите за
опазване и развитие на традиционните занаяти, се реализира една от дълготрайните
цели на задругата, а именно официално откриване на търговски обект „Троянските
майстори“, където се представят арт творби от керамика, дърворезба, тъкачество и
други на доказани майстори от троянски край.
На 14 октомври – празника на град Троян за трета поредна година бе връчена
национална литературна награда „Ламар“, която получи Боян Ангелов – председател
на Съюза на българските писатели.
Финансиране по общинска програма „Обществен форум за реализация на
партньорски проекти през 2020 г.“ получиха три проекта – за създаването на филма
„Дойранска епопея“ на Национално дружество „Традиция“, РК „34-ти пехотен
троянски полк“, „Мъжки северняшки костюми за ансамбъл Елица“ към НЧ „Христо
Ботев-1911 г.“, с. Врабево и „По-уютен облик на репетиционната зала“ в НЧ „Знание1906“ в с. Черни Осъм.
Община Троян традиционно подпомага читалищните институции чрез
отпускане на допълнителни средства от общинския бюджет и включване в Културния
календар. Читалищата на територията на община Троян осъзнават своята мисия за
утвърждаване институцията народно читалище, за нарастване ролята и значението му
в развитието на местните общности. С малки изключения обаче, в по-малките
населени места на общината, читалищата функционират с нагласата на държавни
културни институти, разчитайки почти изяло на държавната субсидия и субсидия от
страна на общината, без да се възползват от всички други възможности, които им дава
Закона за народните читалища за генериране на собствени приходи. Отчитайки
важната роля на читалищата в живота на населените места, Община Троян разработи
и внесе в Общинския съвет Програма за реконструкция на читалищата. Част от
читалищата в селата се очаква да бъдат реконструирани още през 2021 година.
Всяка година Министерството на културата дава възможност на читалищата да
кандидатстват за целево финансово подпомагане с проектни предложения. От
проведена втора конкурсна сесия по програма „Българските библиотеки –
съвременни центрове за четене и информираност“ са одобрени пет проекта на
библиотеки в град Троян и селата Шипково, Чифлик, Орешак и Врабево.
С финансовата помощ на общината през 2020 г. бе издадена книгата „Дихания
за живот“ от рано напусналия ни поет Ивайло Иванов.
В направление “Култура” на общинската администрация се води Регистър на
местните поделения на вероизповеданията в Република България, който има
информативен характер. В това направление е обновен и ремонтиран скит „Св.
Никола“ към Троянския манастир. А в единственото населено място на територията на
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община Троян, което към момента е без параклис - с. Патрешко, вече е учредено
църковно настоятелство за изграждане на такъв.
За организирането и провеждането на събития по Културен календар – 2020 г.
са изразходени
73 000 лева.
Поради необходимостта от спазване на
противоепидемичните мерки, въведени през м. март за ограничаване
разпространението на COVID-19, са проведени 53% от плануваните събитията.
За повишаване качеството на жизнената среда и намаляване на различията
между града и селата, общината се стреми да модернизира и поддържа сградния
фонд, за да създаде добри условия за обучение, спорт, култура и дейности за
свободното време на младите хора.
В детските градини бяха извършени ремонтни дейности по отоплителната
система в изнесена група в с. Дебнево на ДГ „Мир“, ремонт на тротоарна настилка в
ДГ „8 март“ . В ДГ „Здравец” и ДГ „Мир” бяха подменени детски съоръжения. В ДГ
„Мир”, ДГ „Буковец”, ДГ „Осми март” и ДГ „Незабравка” протече текущ ремонт на
детските площадки. В изнесената група в с. Черни Осъм беше направен ремонт на
пода. Направено е проектиране на детските площадки в ДГ „8 март“ и е подадено
проектно предложение по „Красива България”. Закупено е оборудване за
обединеното хранене на детските градини. Всичко е на обща стойност 45 885 лв.
В ОУ „В. Левски“ – с. Борима е извършена подмяна на котел, ремонт на покрив
в ОУ „Васил Левски” с. Орешак и подмяна на дограма и вътрешен ремонт на
помещение в ОУ „Иван Вазов” с. Дебнево. Всичко е на обща стойност 19 850 лв.
Отчетени са проекти по обществен форум от СУ „Св. Климент Охридски” и ДГ
„Незабравка”, с. Орешак, проект „Баскетболно бъдеще за Троян” и спортна площадка
в с. Шипково.
Ремонтни дейности бяха проведени и в следните културни институции: в
читалището в с. Добродан беше ремонтиран покрив и обръщане на страници, в с.
Голяма Желязна бяха поставени антипаник брави и подмяна на дограма, в читалището
в с. Терзийско беше ремонтиран покрив, подмяна на улуци и подмяна на дограма в
библиотеката, улуци и водосточни тръби са подменени в читалището в с. Чифлик.
Ремонтните дейности са на обща стойност 20 803,68 лв.
Основен ремонт покрив „Конак” е извършен със средства от Министерство на
културата и е на стойност 59 986,56 лв.
Към Община Троян функционира Общинска комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Ежегодно се изготвя
и приема план-програма за дейността на комисията. / Решение № 110/21.05.2020 г. на
ОбС Троян/. Поради усложнената епидемиологична ситуация, обусловена от
разпространението на COVID – 19, голяма част от предвидените дейности в планпрограмата за 2020 г. не можаха да бъдат реализирани. От предвиденото се
проведоха следните събития и дейности:
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 Онлайн конкурси за есе, стихотворение, рисунка, плакат, колаж и презентация
на тема: „Наркотиците – илюзии, страдание, престъпност“ във връзка с отбелязване
на Международния ден за борба срещу наркотиците.
 „Доброто в нас и около нас“ провежда се по повод Световния ден на добротата;
 В ПГМЕТ и НУПИ са предоставени информационни материали и презентация
за трафик на хора и деца;
 Прожектиран е образователно-възпитателен филм за Васил Левски и премиера
на театрален спектакъл за превенция на агресията сред младите хора.
 Почти във всички училища е осъществена инициативата „Ден на розовата
фланелка“ по повод на Световният ден за борба с училищния тормоз;
 Проведен е детски конкурс за изработване на Коледни и Новогодишни
картички на тема: „Приказки от ръце и сърце“ като част от картичките са продадени с
благотворителна цел;
 Част от децата, преминали през ОбКБППМН, се включиха като доброволци в
спортни и културни събития, организирани от Община Троян.
 Съществен принос за правилната организация и изпълнение на тези дейности
имат обществените възпитатели, педагогическите съветници и училищните комисии
за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
Съществува добра координация и сътрудничество на ОбКБППМН с отдел „Закрила
на детето“ при Дирекция „Социално подпомагане“, РУ на МВР – гр. Троян, Център за
подкрепа за личностно развитие, Център за обществена подкрепа и др. институции,
работещи в тази посока. Работи се по план за действие по подадени сигнали.
Към ОбКБППМН работят шест обществени възпитатели /двама психолози и
четирима педагози/, които консултират деца и ученици с различни поведенчески
прояви. Провеждат се и регулярни индивидуални работни срещи на обществените
възпитатели с проблемни ученици от училищата в селата, с цел консултативна и
корекционно-възпитателна работа с тях.
ОбКБППМН е образувала и разгледала 16 броя възпитателни дела спрямо 18
малолетни и непълнолетни. С решения на Тричленния състав на Комисията през 2020
г. са наложени общо 30 броя възпитателни мерки по чл.13 от Закона за БППМН с цел
постигане на необходими корекционно-възпитателни резултати. Две непълнолетни
лица от община Троян пребивават във възпитателни институции – едното лице е
настанено в СПИ в с. Варненци, обл. Силистра, а другото лице във ВУИ - с. Подем, обл.
Плевен. Казусите по административно-наказателните нарушения (постановления),
решени от ОбКБППМН в изпълнение на мярката „обществено порицание” за 2020 г. са
10 броя. Работи се с доброволци от училищата в община Троян, които подпомагат
спортни и културни събития на общината и комисията.
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6.1.3 Грижа за физическото възпитание и спорт
С цел повишаване жизненото равнище и здравния статус на гражданите в
Община Троян, се създават условия за занимания с физически упражнения и спорт,
както и за цялостно осмисляне на свободното време на младите хора. 2020 г. беше
особено тежка за развитие на спорта, защото много събития бяха отменени и не се
проведоха.
За организацията и провеждането на събития по Спортен календар – 2020 г. със
субсидиите към спортните клубове са предвидени 195 500 лв., като от тях към
момента са отчетни 163 856 лв. за изпълнение на 84 % от плануваните дейности.
Спазването на противоепидемичните мерки, въведени през м. март за ограничаване
разпространението на COVID-19, наложи плануваните събития да не бъдат изпълнени
на 100%.
За втора поредна година Община Троян се включва в инициативата на ММС–
„Научи се да караш ски“, като обхванатите ученици бяха двойно повече в сравнение с
2019 г.–общо 100.
Като домакин на Източноевропейски и Републикански шампионати по
мотокрос /3-4 октомври/, Троян бе първата локация на Motokross of Balkan Nations/
Мотокрос на балканските нации – най-голямото отборно състезание, организирано от
БМС.
В школите на 22 местни клуба целогодишно са обхванати в занимания над 750
спортисти от всички възрасти. Въпреки трудностите и през тази година с отличия от
най-големите спортни събития у нас и в чужбина са:
 Владимир Илиев, който бе избран за спортист № 1 на България и на Троян за
2019 г., през 2020 г. бе удостоен с най-високото отличие от ОбС - Почетен гражданин
на Троян;
 Милена Тодорова – вицесветовна титла и два бронзови медала от Световно
първенство за девойки по биатлон;


Анна-Мария Манушева - бронзов медал от Световно първенство по самбо;

 Станимир Беломъжев - три златни медала от Световно първенство за ветерани
по ски-ориентиране;
 Елена Маркова от клуб „Атнес“ получи златен медал от участие в детски
международен турнир по карате;
 Виктория Инковска от клуб „Атнес“ е със сребърен медал от участие в детски
международен турнир по карате;


Милена Тодорова бе избрана за най-добър спортист на НСА за 2020 г.;

 Майкъл Иванов е с шампионска титла от участието му в последния кръг по
мотокрос за Отборната купа на България и е на второ място в класацията за най-добър
спортист на НСА за 2020 г .
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В областта на спорта по обществен форум са реализирани проекти на
Баскетболен клуб – Троян „Баскетболно бъдеще за децата на Троян“ и за спортна
площадка в с. Шипково.
По проект на Хабитат - България – беше проведена доброволческа инициатива за Деня
на българската община за обновяване на спортните съоръжения и табелата на стадион
„Чавдар“.
Ремонт е извършен и на пистата за ски-бягане в к.к. „Беклемето”, където са
направени сериозни подобрения на трасето за ски бягане и е изграден стрелбищен
комплекс.
Възложено е работното проектиране на очакваната от троянската общественост
Многофункционална спортна зала и са осигурени с ПМС през м. декември първите
500 000 лв. за изграждането ѝ.
6.1.4. Усилията за ОГРАНИЧАВАНЕ ТЕМПОВЕТЕ НА ДЕМОГРАФСКАТА КРИЗА в
голяма степен намират отражение върху дейността на отдела.
В рамките на новата структура и в съответствие с приоритетите от
управленската програма това направление беше кадрово обезпечено.
Ангажиментите, които бяха поети през изминалия отчетен период, се основават на
стремежа към повишаване качеството на живот на младите хора в общината и в
помощ на това в отдела беше извършено преструктуриране, като бе определено звено
за координация на младежките и демографски политики в Община Троян. Нашата
основна цел е създаване на благоприятна среда за развитие и задържане на
младежите, което е гарант за устойчивото развитие на общината.
През 2019 г. в Община Троян беше създаден Общински младежки съвет, чрез
който да се подпомогне формирането на гражданско самосъзнание и активна
гражданска позиция на младите хора, участието им в процесите на управление на
младежките политики, както и реализирането на събития, определени от техните
интереси.
За изминалата година са проведени няколко срещи между община Троян и
Общински младежки съвет. С представителите на младежката организация са
обсъдени и съгласувани приоритети, заложени в Общинския план за младежта, както
и приоритетите, които да бъдат заложени в следващия програмен период.
В изпълнение на заложените цели, тази година са реализирани следните
дейности:
 По инициатива на общинска администрация бе създадена страница в
социалната мрежа Faceboook. Страницата е мястото, където младите хора получават
актуална информация в областта на изкуството, културата, спорта, свободното време,
образованието и науката. В тази среда свободно могат да споделят свои мисли по
различни теми, по проблемите, които ги вълнуват, както и да дават свои предложения
и изказват различни позиции.
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 Инициативата „Цветовете на здравето“ беше организирана от Троян Hub по
повод предстоящия Еньовден. Каузата бе събраните билки да бъдат изсушени и
дарени на социалните домове на територията на общината.
 10-ти юли бе посветен на една добра кауза – облагородяване на детска
площадка в Троян. Пейките и детските съоръжения пред блока на ИПЖЗ бяха
освежени с доброволните усилия на общинска администрация, ОбКБППМН и
Общински младежки съвет.
 По инициатива на младежите от община Троян стартира нов проект в
социалната мрежа. „Троян Hub Talks” е проект, който има за цел да покаже различното
лице на града през погледа на младите хора.
 В памет на троянския поет Ивайло Иванов на 21 юли на централния площад се
проведе поетично-музикална програма „Поезия и джаз“, с участници от литературен
клуб „Орфей“ и актьори от театрална школа „Нюанси”, които дадоха началото на
маратонния рецитал на стихосбирката „Нов сън за щастие“. Програмата продължи 2
дни, като събраните средства от продажбите на книги, са дарени.
 На петима младежи от общината беше предоставена възможност през м. август
да проведат стаж в общинска администрация за две седмици, през които младите
хора се запознаха с дейността на различни звена и по този начин получиха възможност
за кариерно ориентиране.
 Община Троян подпомогна организирането и провеждането на инициативата
„Сливи за смет“, която е по идея на Общинския младежки съвет. Инициативата се
проведе на 13-ти септември пред Информационно-културния център.
 По инициатива на Община Троян и Съвета на жените в бизнеса в България се
организира среща, в която беше обсъдено стартирането на обучителен курс
„Академия за стартиращи предприемачи“ (BASE), която е проект на Фондация
„Америка за България“. Целта на Академията е да запълни липсващи знания в
стартирането на бизнес и да развие умения за представяне на бизнес идея чрез
разработване на бизнес проект. Най-добрите идеи ще получат възможност да
кандидатстват за награден фонд. Обучението се отложи заради пандемията, но е в
процес на организирането му на по-късен етап.
 По предложение на Общински младежки съвет беше създадена инсталацията,
наречена „Речни плавей”, която беше обособена като своеобразна тийн зона или
пространство за тийнейджъри.
 В две градски локации по изпълнение на проект „Малки въздействащи идеи за
град Троян”, по модул, характеризиращ троянската шарка, бяха направени рисунки
върху асфалт.
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6.2 ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ
Постигнато е качествено развитие на образованието, което се свързва с
подобряването на самата образователна система, като са налице:
 подобрена МТБ;
 квалифициран педагогически персонал;
 оптимизирана мрежа от ДГ и училища -съответстваща на определените
нормативни изисквания и потребностите на населението;
 компютъризация и високо ниво на езиково и дигитално обучение в учебния
процес;
 гарантирано е модерно и конкурентноспособно образование, с цел
привличане на млади специалисти в сферата на образованието;
 осигурена е безопасна и здравословна среда за обучение, възпитание и труд;
 постигнат е максимален обхват на деца и ученици, включително и
нормативното осигуряване на общинско ниво на задължителното предучилищно
образование на 4-годишните деца;
 създадена е добра среда за професионална подготовка и квалификация на
младежи в съответствие с изискванията на пазара на труда на територията на
общината;
 повишена е заетостта на младите хора, чрез придобиване на ключови
компетенции и реализация;
 одобрено е качеството на живот и възможностите за работа и развитие на
младите хора, наблюдава се трайна тенденция за нисък % на безработица.
В резултат на положените усилия от страна на Община Троян и различните
културни институции, е постигнато:
 повишаване качеството на културния продукт;
 културният календар в града и общината е обогатен с нови събития;
 разширен е обхватът на нова публика;
 продължен е процесът по съхраняване и утвърждаване на традициите.
 съхранена е културната идентичност на Община Троян в цялостното й
разнообразие.
Ангажираността на ръководството за провеждане на собствена културна
политика, която отчита специфичните особености на местната култура и занаяти, води
до утвърждаване имиджа на общината и привличане на допълнителни инвестиции в
културната сфера.
Намерен е балансът за добро взаимодействие на ОбКБППМН с институции от
социално-превантивната система на територията на общината. Ежегодно се работи за
повишаване на квалификацията на специалистите от социално-превантивната
система, които имат нелеката задача да се борят за задържане на учениците от
етническите малцинства в училищната общност и намаляване на броя на децата,
извършители на противообществени прояви.
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Утвърждава се дейността на Център за подкрепа за личностно развитие - Троян
/ЦПРЛ/ – свързана с логопедичната подкрепа, приобщаващото образование и
кариерното развитие на подрастващите.
Община Троян се включва в инициативата на ММС за изпълнение на проекта,
„Научи се да караш ски“, като обхванатите ученици от общински училища са все
повече. Целта на общината е да се грижи за здравето на подрастващите, чрез
включването им в спортни занимания.
В школите на 22 местни клуба целогодишно са обхванати над 750 спортисти от
всички възрасти. И през тази година има спортисти с отличия от най-големите спортни
събития у нас и в чужбина.
От месец юли 2020 година с Решение на ОбС, отделът приоритетно се занимава
с образование, култура, спорт и демографска политика. Дейности, които касаят
демографското развитие на населението и развитието на качеството на човешкия
капитал.
Отделът изпълнява и проекта Bio Canteens в партньорство с още шест
Европейски държави, свързан с екологосъобразното и здравословно хранене на
децата в детските градини. Създадена е овощна градина и са построени оранжерии
за отглеждане на био зеленчуци за нуждите на кухнята-майка. Надяваме се успешно
да финализираме проекта и да споделим добрата практика с други общини.

6.3 ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
 Очакваната обща тенденция към намаляване на броя на населението в
резултат от отрицателен естествен и механичен прираст и продължаване процеса на
застаряване на населението, чрез разработване на програма и набелязване на
приоритетни дейности за въздействие върху тенденцията към намаляване броя на
младите хора, живеещи в общината.
 Оптимизиране на образователната инфраструктура - съответстваща на
определените нормативни изисквания и на демографската нестабилност.
 Разработването и реализирането на демографските политики в общината.

6.4 НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 2021 Г.
 Определяне на общинската политика в сферата на образованието, съобразно
новия програмен период 2021-2027 г., чрез разработване и приемане от ОбС на
Стратегия за развитие на образователната система в Община Троян.
 Разработване и прилагане на политики за подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците в община Троян.
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 Утвърждаване на нови добри практики при реализацията на културни събития
и повишаване на атрактивността и художествената стойност на предлагания продукт в
областта на културата.
 Дейности в подкрепа на младите хора, стимулиране на раждаемостта,
създаване на привлекателна среда за развитие и стремеж за задържането им в
община Троян.
 Активно включване на младите хора в процесите на управление на младежките
политики и гражданското самоуправление.
 Изграждане на доверие на младежите към институцията и въвличането им към
дейности, насочени към развитие на качеството на човешкия капитал на общината.
 Подобряване на образователната, културната и спортна инфраструктура чрез
разработване, кандидатстване и изпълнение на проекти.
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7. ОТДЕЛ „СОЦИАЛНА И ЗДРАВНА ПОЛИТИКА“

Отдел „Социална и здравна политика“ функционира самостоятелно от средата
на 2020 година със следния персонал: ръководител, експерт „Здравеопазване и
социална политика“, експерт „Социална политика“ и специалист „Социални
програми“. Има незаето 1 работно място за експерт „Социална политика“.
Към отдела функционират 2 социални услуги – местна дейност с капацитет 264
места, финансирани от общинския бюджет, 5 социални услуги – делегирани от
държавата дейности с общ капацитет 82 места.
Отделът е в процес на изпълнение на новите за Община Троян социални услуги
– Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства
гр. Троян, лична помощ, интегрирани социално-здравни услуги, пазаруване и доставка
по домовете на нуждаещи се лица. Работата на отдела през годината бе
концентрирана и върху подготовката на проекти за създаването на материална база
за предоставяне на нови социални услуги за пълнолетни лица с увреждания на
територията на общината – Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки
множествени увреждания с капацитет 30 места, включващ и предоставянето на
заместваща грижа, Център за грижа за лица с умствена изостаналост с капацитет 15
места и Център за грижа за лица с психични разстройства в с. Дълбок дол, община
Троян с капацитет 15 места.
През текущата година отделът работи и администрира програми и проекти, по
които е осигурена заетост на 281 лица от общината, в т. ч. на 35 лица с увреждания и
33 неравнопоставени на пазара на труда.

7.1. ПОДКРЕПА ЗА ЖИВОТ В ДОМАШНА СРЕДА
7.1.1 Осигуряване на лична помощ
С приемането през 2019 г. на Закона за личната помощ, държавата делегира
отговорността на общините по администриране и предоставяне на лична помощ на
лица с 90 и над 90 % степен на увреждане или ТНР и право на чужда помощ, на деца с
право на чужда помощ с определени 50 и над 50% вид и степен на увреждане и децата
без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 % вид и степен на увреждане.
През 2020 г. са подадени 131 заявления от кандидат-потребители на услугата и
131 заявления от кандидати за лични асистенти, с които са сключени трудови договори
и тристранни споразумения за предоставяне на услугата. Към 01.12.2020 г. броят на
обслужваните лица е 162 от назначени 159 асистенти.
Изплатените средства от държавния бюджет за възнаграждения на личните
асистенти са в размер на 835 069.83 лв.
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За администриране и управление на услугата не са осигурени средства от
държавния бюджет. Не са предвидени средства за изплащане на неизползван отпуск
при смърт на потребителя, обслужване от трудова медицина на наетия персонал,
техническо обезпечаване на дейността. Поради тези причини, през 2020 г.
изплатените средства от общинския бюджет в размер на 1257,41 лв. за неизползван
отпуск на асистенти, поради смърт на обслужвани лица, и 2285 лв. за обслужване от
Служба трудова медицина.
7.1.2 Осигуряване на услуги в домашна среда по Национална програма
„Предоставяне на грижи в домашна среда“
От 04.05.2020 г. до 31.12.2020 г., Община Троян осигурява грижи в домашна
среда - поддържане на хигиена в жилището, приготвяне на храна, помощ при хранене,
пазаруване, придружаване до обществени институции и организации чрез назначени
4 асистенти по Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“.
Грижата се предоставя на лица с от 80 до 89,99 % степен на трайно намалена
работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ и на
хора над 65-годишна възраст в невъзможност за самообслужване, които не са
освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р
България, чрез предоставянето на персонална грижа в домашна среда, насочена към
подпомагане на ежедневните им потребности за самообслужване.
7.1.3 Осигуряване на интегрирани здравно-социални услуги
От м. декември 2019 г. до 01.06.2021 г., Община Троян предоставя интегрирани
здравно-социални услуги с външно финансиране по проект „Патронажна грижа в
Община Троян“. За осъществяване на услугите са назначени: лекар-терапевт и лекар
физиотерапевт, 2-ма рехабилитатори, 10 медицински сестри, 8 санитари. Дейностите
по организация на предоставянето на интегрираните услуги се осъществява от
координатор. Предоставяните здравни услуги включват: медицинска рехабилитация,
след консултация с лекар-физиотерапевт, следене на витални показатели (кръвно
налягане, пулс, температура), мерене на кръвна захар, превръзки на рани, поставяне
на мускулни инжекции, съдействие при изписване на лекарства от личен лекар,
правене на кардиограми и при необходимост консултиране с лекар-терапевт.
Предоставяните от домашните санитари социални услуги са: почистване на дома,
пазаруване, помощ при поддържане на лична хигиена, палене на печки. До момента
услугите са предоставени на 247 потребители, от тях 60 лица са ползвали само услугата
медицинска рехабилитация, 28 лица са ползвали само здравни услуги от медицинска
сестра, 11 лица са получили услуги само от домашен санитар, а 148 са ползвали и двата
типа услуги - здравни и социални. Услугата се предоставя мобилно със закупен по
проекта автомобил.
7.1.4 Пазаруване на храна, лекарства и вещи от първа необходимост
От 16 март 2020 г. Община Троян осигурява допълнителна подкрепа на
нуждаещи се лица и семейства за преодоляване последствията от разпространението
на COVID-19, вкл. на карантинирани лица, чрез закупуване със средства на заявителите
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и доставка до дома им на храна, лекарства, дезинфектанти и продукти от първа
необходимост. Осигурява се съдействие за заплащане на битови сметки, съдействие
за административни услуги. Услугата се предоставя безплатно на възрастни над 65
години с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания,
възрастни в риск – в зависимост от грижа, поради увреждане или невъзможност за
водене на независим и самостоятелен живот, в случай че лицето или член на
семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19, самотен родител с
дете/деца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.
От м. май 2020 г. до момента поетапно са назначавани домашни помощници
на пълно и непълно работно време на 25 щата. За приемане на заявките по
създадената открита телефонна линия и координиране дейността на мрежата от
услуги в проекта са назначени двама диспечери. Ползватели на услуги по проекта са
408 лица, в т.ч. 74 хора с увреждания, 37 самотни родители с деца до 12 г., 10
възрастни в риск, 13 карантинирани и 274 възрастни над 65 г. с ограничения или в
невъзможност за самообслужване. Дейността се извършва при стриктно спазване на
противоепидемичните мерки. Услугата ще се предоставя до 31.03.2021 г.
7.1.5 Осигуряване на храна на нуждаещи се лица
 Осигуряване на храна чрез Домашен социален патронаж
Домашен социален патронаж с. Добродан приготвя и доставя храна до дома на
лица в пенсионна възраст, с увреждания, военноинвалиди и военнопострадали. До
30.06.2020 г. приготвянето на храна се извършва от външен изпълнител. През 2020 г. е
увеличен капацитетът на услугата на 260 потребители. Считано от 01.07.2020 г.
услугата се предоставя изцяло от Община Троян. Назначен е управител на услугата,
намален е кухненският персонал с 2 щатни бройки – калкулант и готвач.
През 2020 г. са подадени общо 116 заявления за ползване на услугата.
Сключени са текущо през годината 108 нови договора, в т.ч. 17 договора по заявления
от 2019 г. Напуснали услугата са 96 потребители, в т.ч. 39 починали, 51 по личен избор
и 6 настанени в дом за стари хора.
Броят на потребителите на услугата към 30.11.2020 г. е 254, чакащите за
включване 11. Средномесечната заетост през годината е била 244 потребители.
Услугата е местна дейност, като за ползването на услугата гражданите заплащат
такса. Остатъкът от разходите за издръжка на услугата се поема от общинския бюджет.
До средата на годината покриваемостта от таксата за ползване на услугата е 44,97 %
спрямо разходите, а от 01.07.2020 г. до 31.10.2020 г. 65,62 %. Това се дължи както на
пренасочване на част от разходите за възнаграждения на обслужващия персонал чрез
външно финансиране, така и на подобреното управление на услугата и на повишеното
количество вложени хранителни продукти, чийто разход е в основата за формиране
на таксата.
Услугата като цяло е повишила качеството на предлаганата храна, което е
основният индикатор за успех.
 Осигуряване на безплатен топъл обяд за нуждаещи се лица.

59

До 30.04.2020 г., Община Троян осигуряваше безплатен топъл обяд за 60
представители на целевите групи – лица без доходи и близки, които не могат сами или
с помощта на своите близки да си осигурят прехрана чрез средства по ОПХ ОМПНЛ от
Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България. От
01.05.2020 г. до края на годината общината продължи да предоставя топъл обяд със
средства по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация
– 2020 г.“, финансирана от националния бюджет чрез Агенция за социално
подпомагане, като е увеличен броят на подпомаганите лица на 170. Приготвянето на
храната се извършва от външна фирма, а доставката до дома на потребители се
осъществява чрез шофьорите на Домашен социален патронаж. Подкрепа при
доставката на храна се извършва и от шофьорите на Дневен център гр. Троян и на
назначения по проект „Патронажна грижа в община Троян“, както и от фирмата
изпълнител.
 Осигуряване на безплатни хранителни пакети за нуждаещи се лица.
През м. април и май 2020 г. са раздадени 250 пакета с хранителни продукти на
лица без или с ниски доходи (до 363 лв.), на семейства с деца-сираци, на безработни
лица, съкратени в резултат на икономическите последици от пандемията. Стойността
на хранителните продукти в един пакет е 33 лв. Средствата са осигурени от Фонд
„Обединени срещу COVID-19“ по проект, реализиран от Народно читалище „Развитие1898“ с. Орешак и Община Троян.
През м. април 2020 г. са раздадени 214 пакета с хранителни продукти,
осигурени от БЧК по ОПХ ФЕПНЛ на граждани с ниски доходи, хора с увреждания и
лица от други уязвими групи, посочени от Агенция за социално подпомагане.
През м. 11.2020 г. с помощта на Община Троян са раздадени 854 единични хранителни
пакета и 140 двойни, осигурени от ОПХ ФЕПНЛ, чрез БЧК, както и 187 хранителни
пакета и 187 медицински пакета, осигурени с финансовата подкрепа на
Американската агенция за международно развитие по програма „Дейности в отговор
на COVID-19 в България“.
С транспорт и персонал на услугата патронажна грижа е осигурена доставката
на дарените през годината от различни фирми и НПО хранителни продукти.

7.2 ДНЕВНА ГРИЖА, ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ.
7.2.1 Осигуряване на дейности за подкрепа на деца и младежи в риск и техните
семейства в Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и
техните семейства гр. Троян.
Социалната услуга се предоставя на потребители от края на 2019 г.
До момента са подадени 43 заявления и направления за ползване на услугата,
сключени са 42 договора с натрупване и 1 в процес на договаряне. Потребителите към
01.12.2020 г. са 40. На 2-ма потребители са прекратени договорите, 1 поради
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преместване в друг град и 1 поради нежелание на родителя да спазва правилата на
центъра.
Голяма част от потребителите са с умерено умствено изоставане и
придружаващи увреждания, което предполага сериозни затруднения в развитието на
когнитивните умения и на уменията за самостоятелно социално функциониране.
Въпреки това при голяма част от потребителите се наблюдава прогрес в развитието по
отношение на памет, концентрация, мислене, вербална комуникация, умения за
самообслужване, двигателно функциониране. Консултации се правят с лекар
физиотерапевт и психиатър. За краткото си функциониране услугата е разпознаваема
сред родители и институциите, насочващи децата и семействата в риск.
Дневна и полудневна грижа ползват 20 потребители до 18 г. възраст и 5
младежи. Потребителите, ползващи консултативна грижа, са 15.
На 33 потребители са изготвени психологични изследвания за снемане на
психологичния статус. 7 потребители ползват психологическа подкрепа. Провежда се
фамилна терапия на 3 семейства на потребители на услугата.
Логопедична подкрепа ползват 25 потребители, а физикална рехабилитация
ползват 18. Трудова рехабилитация се предоставя на 5 младежи от услугата.
Осигурена е трудова реализация в КОПА Хидросистем гр. Троян срещу заплащане под
супервизия на трудотерапевта. На всички потребители се оказва социална подкрепа
за социално включване.
Дейностите за подкрепа се предоставят от 9 специалисти – управител, логопед,
ресурсен учител, рехабилитатор, социални работници, възпитател, трудотерапевт,
медицински специалист – лекар. Подкрепа на специалистите оказват 2 детегледачки.
Общите длъжности включват шофьор, хигиенист и касиер-домакин. Услугата има 1
незаета длъжност – психолог.
Персоналът е преминал въвеждащо обучение по отношение на
законодателство, методика на предоставяне на социална услуга, вътрешни обучения
по отношение на процедурите и правилата за работа с потребителите, долекарска
помощ, пожарна защита и работа с противопожарен инструментариум. Провежда се
вътрешна за услугата групова супервизия от управителя на услугата.
В рамките на въведената извънредна ситуация услугите се предоставяха
мобилно и индивидуално. Преустановени бяха груповите дейности.
По отношение на материалната база е монтиран парапет на стълбището с
финансиране от общинския бюджет. Привлечени са външни средства от дарители –
интерактивна дъска и лаптоп. Услугата разполага с богата гама от оборудване,
подпомагащо в пълна степен работата на специалистите.
7.2.2 Осигуряване на дейности за подкрепа на пълнолетни лица с увреждания в
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания с. Дълбок дол.
Услугата е с капацитет и годишна заетост 6 места и задоволява дневните
потребности от грижа на потребителите. Освен дейности за подкрепа и осмисляне на
свободното време, съвместно с Дневен център гр. Троян е осигурена почасова заетост
на потребителите в КОПА ХИДРОСИСТЕМ ООД гр. Троян. Извършени са ремонтни
дейност в центъра с финансиране от общинския бюджет – сменени плочките на
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стълбите пред входа на услугата, затваряне на подпокривното пространство с дъски
против навяване от сняг.
7.3 УСЛУГИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА
Услуги по превенция на рисковете на деца и семейства се предоставя чрез
Център за обществена подкрепа. Доставчик е „Хуманност и Дълголетие“ ООД гр.
София. Капацитетът на услугата е 30 места, средномесечната заетост – 29 потребители,
1 свободно място. Постъпили до 30.11.2020 г. са 44 направления и 4 заповеди от Отдел
„Закрила на детето“ за ползване на услугата. Самозаявилите се клиенти през годината
са 4. Сключени са 47 договора с потребители. Общ брой на напуснали услугата 47, в
т.ч. са 5 клиента по собствено желание преди да бъде сключен договор, 5 клиента са
заявили отказ от услуга по време на предоставянето ѝ. Всички останали са напуснали
услугата поради изтичане срока на предоставяне. Услугата се предоставя от 1
социален работник с управленски функции, 3 социални работника, 1 психолог.
Напуснал през годината 1 психолог, има вакантна ½ щ. бр. за психолог. Социалните
работници са преминали обучение, свързано с нормативната уредба, работата с
потребители, изготвяне на индивидуална оценка на потребности, вътрешен
мониторинг. Двама специалисти от центъра са участвали в семинар свързан с новото
законодателство. Регулярно се провежда екипна супервизия на персонала от външен
супервизор и индивидуални на част от персонала. Доставчикът на услугата е
организирал тиймбилдинг за персонала.
Поради проблеми с канализацията и последствия от наводнение през 2019 г. е
закупен голям влагоуловител, който е необходим за намаляване на влажността в
помещенията и 4 бр. мини влагоуловители, които работят с таблетки. По време на
въведените епидемични мерки от дарители са получени предпазни шлемове и спирт.
Въведени са писмени правила и процедури за работа с потребители, персоналът е
работил по график по време на извънредното положение през годината.
През 2019 г. и 2020 г. 2-ма специалисти от услугата участват в проект
„Разработване и изграждане на място за срещи на хора с увреждания с амбулаторни
съвети и творчески предложения за засегнатите и техните близки на територията на
община Троян”. Проектът се реализира от фондация “Слънце за всеки” гр. София с
финансовата подкрепа на немската благотворителна организация със социална
насоченост „Action Mench”, в партньорство с най-голямата немската организация,
работеща с лица с увреждания „Internacionаler Bund”. По-голямата част от
придобитите материални активи по проекта, след приключването му ще бъдат
предоставени за ползване на Център за обществена подкрепа (ЦОП). Към момента са
осигурени свещоливница на стойност 796,58 лева, мултифункционално устройство и
лаптоп на стойност 1326,78 лева, материали за директна работа с потребителите на
стойност 600 лв.
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7.4 УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯЩИ ЗАМЕСТВАЩА ГРИЖА
Приемна грижа в Община Троян се предоставя по Проект "Приеми ме 2015". За
Община Троян - начало на проекта 01.01.2016 г. край на проекта 31.12.2021
г. Приемните родители по проект "Приеми ме 2015" са изцяло насочени да
предоставят професионална приемна грижа на деца в риск.
През 2020 г. е утвърдено само 1 ново приемно семейство. С натрупване през
годината броят на приемните родители е 9, като към 01.12.2020 г. броят на
професионалните приемни родители - 8 бр. 1 приемно семейство е прекратило
участието си в проекта, поради заявен личен мотив.
Деца, ползватели на "приемна грижа" за 2020 г., са 10 бр. в 9 професионални
приемни семейства, като през годината са настанени 3 деца.
На 6 деца е прекратено настаняването в дома на приемното семейство, в т. ч. 5
деца са осиновени / в т.ч. 3 деца са осиновени в България и 2 - брат и сестра са
осиновени от осиновители от чужбина/, а 1 дете е поискало настаняване в социална
услуга от резидентен тип за младежи, навършили пълнолетие.

7.5 УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯЩИ РЕЗИДЕНТНА ГРИЖА
7.5.1 Център за временно настаняване с. Дълбок дол e краткосрочна социална
услуга – местна дейност с капацитет 4 места. Услугата осигурява временен подслон на
бездомни лица. За ползването на услугата потребителите заплащат такса. През
годината са подадени 4 заявления за ползване, сключени срочни тримесечни
договора. Прекратени са 2 договора, поради изтичане на срока за ползване. Към
момента има 2 настанени лица. За потребителите се грижи 1 лице, с което е сключен
договор на непълно работно време.
7.5.2 Защитено жилище за пълнолетни лица с физически увреждания с. Дълбок
дол е социална услуга от резидентен тип – делегирана от държавата дейност с
капацитет 6 места. Средномесечната заетост на услугата е 5 лица с увреждания, има 1
чакащ за настаняване потребител. През 2020 г. е извършен освежителен ремонт в
сградата на услугата – боядисване от първи към втори етаж и една стая на втория етаж,
подменена помпата на котела и закупен генератор. Осигурени са 60 куб.м. дърва за
огрев от Община Троян.
7.5.3 Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция с.
Добродан е услуга от резидентен тип – делегирана от държавата дейност с капацитет
12 места. Услугата работи на пълен капацитет през цялата година, няма свободни
места. През годината 3-ма потребители са починали, а са сключени нови 4 договора.
Услугата разполага със следните специалисти: мед. фелдшер, 2 медицински сестри, ½
щатна бройка социален работник, 0,25 щ. бр. административен ръководител.
Помощният персонал се състои от 7 санитари ( от които 3 мъже за нощно време и 4
жени за дневните смени), 0,125 щ. бр. домакин. Няма незаети длъжности.
Осигурено е през годината допълнително оборудване - готварска печка от
дарение, автоматична пералня, сушилня, кафе машина и конвекторна печка за
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отопление от бюджета на услугата, закупена е алуминиева дограма за дневната,
предстои монтаж. Извършено е освежаване в една от стаите от дарител, поради теч
от покрива. През годината са дарени предпазни маски, облекло, спирт, прах за пране
от дарители.
Социалният работник е преминал обучение, свързано с нормативната уредба,
работата с потребители, изготвяне на индивидуална оценка на потребности.
Социалният работник и медицинските сестри са взели участие в организирания от
доставчика тиймбилдинг. Проведени са групови и индивидуални супервизии от
доставчика и външен супервизор.
Въведени са писмени правила и процедури за работа с потребители,
персоналът е работил по график по време на извънредното положение през годината.
7.5.4 Дом за стари хора с. Добродан е специализирана институция за възрастни хора
без увреждания – делегирана от държавата дейност с капацитет 28 места. Поради
въведените ограничения за достъп до услугата, средномесечната заетост на услугата
е 24 потребители. През годината са сключени 8 договора с нови потребители.
Напуснал по здравословни причини 1 потребител - липса на специализирано
кардиологично отделение в Троян, 1 потребител напуснал по желание на близките му
да бъде по- близо до София, 1 потребител с онкологично заболяване, изчерпал
полагаемата му се годишна отпуска и напуснал, за да търси алтернативни начини за
лечение. 12 потребители са починали, поради заболявания – предимно мозъчни
инсулти.
Към 30.11.2020 г. са заети 21 места, свободни - 7. Персоналът, който обслужва
потребителите, се състои от 4 медицински сестри, 4-ма санитари, ½ щ. бр. санитар, ½
щ. бр. болногледач. Социален работник поддържа досиетата и осигурява социално
включване на потребителите. Услугата се управлява от директор, а общите длъжности
са огняр – поддръжка и шофьор на ½ щатна бройка. Вакантна е ½ щ. бр. медицинска
сестра. В началото на годината на граждански договор е назначен рехабилитатор, но
поради усложнената епидемиологична обстановка към момента е прекратен.
Социалният работник е преминал обучение, свързано с нормативната уредба,
работата с потребители, изготвяне на индивидуална оценка на потребности.
Социалният работник и медицинските сестри са взели участие в организирания от
доставчика тиймбилдинг. Проведени са групови и индивидуални супервизии от
доставчика и външен супервизор.
Въведени са писмени правила и процедури за работа с потребители,
персоналът е работил по график по време на извънредното положение през годината.
Със средства от бюджета на услуга е закупен е ламинат за подмяна в три стаи,
конвектор за медицински кабинет и лаптоп за директора. През годината са боядисани
с латекс стаи, коридори и столова със средства от дарения. С осигурено финансиране
от община Троян е извършен ремонт на покрива на ДСХ.
Храна, лични предпазни средства, почистващи и хигиенни материали,
консумативи, постелен инвентар, кухненски робот, дърва за огрев на стойност близо
7000 лв. са получени като дарения през годината.
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7.6 ОСИГУРЯВАНЕ НА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ
7.6.1 Регионалната програма за заетост
По Регионалната програма за заетост в периода от 10.08.2020 г. до 09.12.2020
г. е осигурена заетост на 6 лица, в т.ч. на 1 лице с увреждане. Назначените лица на
длъжност „Общ работник“ осигуряват дейности по поддържане и почистване на
обществени места и терени в гр. Троян и селата: Черни Осъм, Бели Осъм, Борима и
Врабево.
7.6.2 Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“
По програмата е осигурена заетост на 2 лица с трайни увреждания.
За периода от 03.06.2019 г. до 02.06.2021 г. е назначено 1 лице на длъжност
„младши експерт“ в Центъра за хора с увреждания, чиято дейност е свързана с
провеждането на изследвания и изготвянето на доклади в областта на политиките и
правата на хората с увреждания.
На длъжност „Организатор дейности“ в библиотеката към НЧ „Наука – 1870 г.“
гр. Троян е назначено 1 лице за периода от 01.10.2019 г. до 30.09.2021 г., чиито
задължения са да подпомага дейностите на библиотекарите, свързани с подмяната на
сигнатури и поддръжката на каталози и картотеки.
7.6.3 Проект „Обучение и заетост“
По проект „Обучение и заетост“ от 02.01.2019 г. до 01.01.2021 г. са назначени
11 лица с увреждания, от които:
 1 лице на длъжност „Организатор дейности“ в Културен клуб на пенсионера в
с. Врабево, чиито задължения са свързани с подпомагане на ежедневната дейност в
клуба;
 1 лице на длъжност „Организатор дейност“ в ИКЦ – Троян, чиито дейности са
свързани с подпомагане на информационното обслужване на посетителите, като през
м. декември е ангажирано изцяло с кампанията „Подари на непознат“;
 8 лица на длъжност „Хигиенист“ в гр. Троян и селата: Добродан, Балканец,
Орешак и Балабанско, чиито задължения са свързани с поддържане, почистване и
дезинфекция на обществени места и терени;
 1 лице на длъжност „Работник-поддръжка“ в гр. Троян, чиято дейност е
свързана с ремонтни дейности, хигиенизиране и поддържане.
7.6.4 Отработващи лица по чл. 9 по Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане (ППЗСП).
Към 31.11.2020 г., отработващите лица по чл. 9 от ППЗСП са 17, като са
ангажирани в дейности по почистване и хигиенизиране на обществени терени.
Средномесечният брой отработващите лица през годината е 18.
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7.6.5 Осигуряване на заетост на потребителите от Дневните центрове в
община Троян
Чрез споразумение с КОПА ХИДРОСИСТЕМ ООД гр. Троян се осигурява
почасова заетост срещу заплащане на потребителите на Дневен център за подкрепа
на деца и младежи с увреждания гр. Троян и Дневен център за пълнолетни лица с
увреждания с. Дълбок дол. Младежите се транспортират от услугите до фирмата, като
в процеса на работа се супервизират от персонала на услугите. Задълженията са
свързани със сгъване на кашони за опаковка на продукцията.

7.7 ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА НА ГРАЖДАНИ
7.7.1 Общински солидарен фонд за подкрепа лечението на граждани от Община
Троян
Подадени са през 2020 г. 32 заявления от граждани за подпомагане от фонда.
Проведени са 5 заседания на комисията, по време на които са разгледани 39
заявления, в т. ч. 10 заявления подадени през 2019 г. Отложено е разглеждането на 3
заявления за представяне на допълнителни документи, от които само 1 лице е
представило и е разгледано на следващо заседание. Направени са 2 отказа за
финансово подпомагане, тъй като не отговарят на условията на Фонда.
Отпуснатата финансова помощ за лечение на 35 лица, в т. ч. на 3 деца на обща
стойност 37641,78 лв.
За текущата година от общинският бюджет са осигурени 25000 лв., от дарители
- 6300.00 лв. от 2019 г. преходен остатък за деца и млади хора и 7528,00 лв. от дарения
през 2020 г., в т.ч. 528 лв. от служители на общинска администрация.
7.7.2 Помощи по решение на Общински съвет Троян
През отчетната 2020 г. са отпуснати помощи по решение на Общински съвет на
13 лица (в т.ч. на 3 лица до 29 г.) на стойност 20 570 лв., от които 1 помощ за покриване
на разходи за траурна церемония на почетен гражданин на общината, 2 за покриване
на здравни осигуровки на лица в тежко здравословно състояние, 4 за щети от пожар,
1 за транспортни разходи за лечение в чужбина, 3 за покриване на разходи за тежко
здравословно състояние и лечение, 1 за покриване на разходи, свързани с
образование, вследствие с тежкото материално състояние на семейството, 1
ежемесечна помощ за кръвопреливане.
Отпуснати са средства в размер на 4500 лв. за еднократно финансово
подпомагане на 9 ученици – полусираци, които завършват средното си образование
през 2020 г. в училища от Община Троян.
7.7.3 Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в
сектор „Здравеопазване“ за Община Троян
През 2020 г. е подадено 1 заявление за отпускане на месечна стипендия.
Одобрено е от Комисията към Фонда и взето решение на ОбС за изплащане на
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стипендия. Предварителен договор е сключен с МБАЛ – Троян за започване на работа
на специалиста след завършване на обучението.
През отчетната година са изплатени 7320 лв. за стипендии на 2-ма
стипендианти, одобрени за финансова подкрепа през предходните години.
7.7.4 Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни
заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в община Троян.
Общинският фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни
заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в община Троян се
администрира от експерт от отдел ОКСМД. През 2020 г. са изплатени 12 000 лв. на 6
семейни двойки с репродуктивни проблеми от общината. Постъпилите средства от
дарение през 2020 г. за Фонда за асистирана репродукция са в размер на 7 000 лв.

7.8 КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА И ИНВАЛИДА
Община Троян осигурява издръжката на общо 20 клубове на пенсионера във
всички населени места на общината, от които е заявено желание за това. През
изминалата година, предвид създалата се кризисна ситуация, работата на клубовете в
по-голямата част от времето бе временно спряна и персоналът бе временно
освободен, а впоследствие назначен, като в момента завеждащ клубовете ползват
платен или неплатен отпуск.
7.9 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
7.9.1 Здравно обслужване
Осигурено е медицинско обслужване на деца в детските градини и училища. В
рамките на обявеното извънредно положение, част от медицинския персонал бе
назначен по проект „Патронажна грижа в община Троян“ – Компонент 3 за пазаруване
на храна и лекарства на нуждаещи се лица от общината.
С анекс към Колективния трудов договор, през 2020 г. са увеличени
възнагражденията на медицинските специалисти. През месец септември е изготвен
актуален график за разпределение на медицинските специалисти по здравни
кабинети за новата учебна година.
Във връзка със спешната необходимост от подкрепа на персонала в двете
болници в гр. Троян, заради разпространението на COVID-19, четирима служители от
здравните кабинети и един от Детска ясла са командировани от 01.12.2020 г.
съответно: в „МБАЛ-Троян“ ЕООД – една медицинска сестра в Covid-отделението;
Филиал на СМП - един медицински фелдшер; „СБАЛББ-Троян“ ЕООД – три
медицински сестри.
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7.9.2 Здравен медиатор
През настоящата година е проведен подбор и назначен здравен медиатор,
чиито ангажименти са свързани с подпомагане дейността на общината по провеждане
на политики в областта на здравната профилактика сред населението и на лекарите
при и по повод на предоставяната медицинска помощ. От м. юли до момента,
здравният медиатор се е срещнал с етническите общности по махали, квартали и
населени места от общината, с цел запознаване. Представил се е и пред
общопрактикуващите лекари, Дирекция „Социално подпомагане“ – Троян, Дирекция
„Бюро по труда“ – Троян, РУ Полиция, училища и детски градини. Изготвена е справка
на децата и семействата от етническите малцинства в с. Горно Трапе и мах. Дудевска
1, с цел изготвяне на регистър. През отчетната година е оказано съдействие, както
следва: на 7 общопрактикуващи лекари за осигуряване на деца и възрастни при
планови имунизации; консултиране на 8 лица с прекратен здравно-осигурителен
статус за събиране на средства, заплащане и възстановяване на здравноосигурителните права; на отдел „Закрила на детето“ за изясняване на конфликти на 3
семейства; придружаване на 17 лица за прегледи от специалист; придружаване на 3
лица за преосвидетелстване от ТЕЛК; съдействие на 6 родители, родили децата си в
чужбина да получат акт за раждане; съдействие на 4 възрастни лица, родени в други
населени места, за получаване на акт за раждане; съдействие на 11 възрастни лица за
подаване на заявление за жилищно настаняване; консултирани и придружени 6 лица
за заплащане на местни данъци.

7.10 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДКРЕПА
Във връзка с въведените епидемични мерки и създалата се криза от
коронавирус инфекция, Община Троян откри телефонен номер 070014721 за
подаване на сигнали и нужда от подкрепа от граждани на общината. В първите месеци
на кризата хората в нужда денонощно можеха да подават своите сигнали или да
потърсят помощ. Телефонът функционира и към момента за връзка с отдела и
социалните услуги, които предоставя общината.
Веднага след обявеното извънредно положение, е изготвен списък с 550
граждани от гр. Троян над 85 г., които са анкетирани за потребност от социална
подкрепа в условията на пандемията от COVID-19. Анкетите са извършени от
доброволци, служители на Център за обществена подкрепа – Троян и назначените по
Компонент 3 на проекта „Патронажна грижа“ домашни помощници.
Поддържа се информация за самотно живеещите лица на територията на
община Троян.
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7.11 ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
 Липсва достъпна архитектурна среда в част от вече съществуващите социални
услуги – Дом за стари хора и Защитено жилище за лица с физически увреждания с.
Дълбок дол;
 Липсват специалисти за работа в социалните услуги – логопеди, психолози,
рехабилитатори. Персоналът, обслужващ потребителите в услугите за резидентна
грижа, в голямата си част са пенсионери;
 Отдалечеността на услугите от градския център и ограниченото транспортно
обслужване към селата, създава предпоставки за трудност при намиране на персонал
и обслужване на потребителите – пазаруване на лекарства, консултации с лекари –
специалисти, достъп до спешна помощ и др.;
 Затруднения при организацията на доставката на храна до потребителите при
налагащо се отсъствие на персонал от Домашен социален патронаж.
7.12 НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 2021 Г.
 Прилагане на новия Закон за социалните услуги (ЗСУ) и правилника за неговото
приложение (ППЗСУ), свързани с вменените ангажиментите на общините по
отношение насочването и изготвянето на първоначалната оценка на потребности на
лицата, желаещи да ползват социални услуги.
 Асистентската подкрепа – новата социална услуга, делегирана от държавата
дейност, съгласно ЗСУ.
 Осигуряване на дейности за подкрепа на пълнолетни лица с увреждания, вкл.
с тежки множествени увреждания и заместваща грижа за пълнолетни лица с
увреждания, чрез създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки
множествени увреждания в гр. Троян, финансиран със средства по ОП РЧР 2014-2020.
 Осигуряване на резидентна грижа в общността за лицата с психични
разстройства и умствена изостаналост чрез изграждане на Център за грижа за лица с
умствена изостаналост гр. Троян с капацитет 15 места и Център за грижа за лица с
психични разстройства с. Дълбок дол с капацитет 15 места.
 Подготовка през 2021 г. на проектите за предоставяне на социалните услуги:
Център за грижи за лица с умствена изостаналост и Център за грижа за лица с психични
разстройства.
 Осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за
лица с увреждания и възрастни хора, доставка на храна, хранителни продукти и вещи
от първа необходимост, съдействие за административни услуги, лични предпазни
средства, дезинфекция на сградния фонд на услугите – делегирана от държавата
дейност и тестване на персонала за COVID-19, чрез проект по процедура „Патронажна
грижа +“ по ОПРЧР 2014-2020 г.
 Осигуряване на топъл обяд за нуждаещи се лица през 2021 г.
 Изготвяне на анализ относно потребностите от социални услуги на общинско и
областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.
Планиране на социалните услуги, съгласно новия Закон за социалните услуги и
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включване в Националната карта на услугите, които ще се разкриват и финансират
чрез държавния бюджет.
 Модернизиране на кухненско оборудване за Домашен социален патронаж.
 Довършителни дейности по изграждане и функциониране на услугата Център
за временно настаняване с. Дълбок дол, община Троян.
 Популяризиране на услугите, предоставяни от ЦОП, Дневен център за подкрепа
на деца и младежи с увреждания и ЦПРЛ.
 Разработване на общинска програма за заетост за периода 2021-2023 г.
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8. ОТДЕЛ „БЮДЖЕТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“
8.1 ДЕЙНОСТИ
Изминалата 2020 г. бе една необичайна във всяко едно направление година,
като управлението на местните финанси не бе изключение. Общинският бюджет, през
по-голямата част от годината, бе изпълняван в условията на извънредна обстановка.
Първоначално приетият бюджет бе в размер на 27 448 хил. лева и след всички
актуализации в края на годината той възлиза на 33 074 хил. лева. Общото изпълнение
на приходите е в размер на 34 052 хил. лева и на разходите 24 194 хил. лева, което
формира и салдо към 31.12.2020 г. в размер на 9 858 хил. лева. Въпреки че по-голяма
част от остатъка е с целеви характер, наличието на средства по сметката на общината
ни дава относително спокойствие за бюджет 2021 година. Спрямо 2019 година общо
приходната част на бюджета нараства с 6 449 хил. лева, което идва основно от
предоставените допълнително от държавния бюджет средства за капиталови разходи
– 3 060 хил. лева и ръст на приходите за финансиране на държавни дейности – 1 954
хил. лева. През 2020 г. най-големи сътресения имаше при изпълнението на
собствените приходи, които въпреки първоначалното изоставане към края на
годината дори са преизпълнени. През м. април бе отчетен голям спад на собствените
приходи, като спрямо същия период на 2019 година реализираните бяха със 727 хил.
лева по-малко или спад с 22%. Към края на първо шестмесечие изоставането беше
намалено на 353 хил. лева. Към края на годината реализираните собствени данъчни и
неданъчни приходи са 8 240 хил. лева, което при планирани 7 966 хил. лева е 103%.
С наличните местни приходи към края на годината обезпечихме плащанията по
оперативни програми преди тяхното възстановяване в размер на 480 хил. лева.
Общо разходените средства за 2020 година са с 236 хил. лева по-малко спрямо
2019 година, което основно идва от нереализирани разходи на звена, които временно
бяха с преустановена дейност по време на извънредното положение /детски градини,
ученически столове, пенсионерски клубове, културни и спортни мероприятия/ и от
намаление на инвестиционните разходи.
Въпреки общото намаление на разходите, при някои функции е отчетен ръст за социални дейности с 544 хил. лева или 30% и за образование с 858 хил. лева или
8%.
И през 2020 г. отново оптимално съотношение такси – бюджетни средства е
постигнато в Детска ясла и млечна кухня, като със събраните приходи се покриват 62
% от извършените разходи. След разкриване на кухня-майка за приготвянето на храна
на децата в детските градини в града втора поредна година имаме покриване на
разходите на 50%. Продължават и усилията за оптимизиране на разходите на
извършвани от Общината услуги. Такъв пример е домашен социален патронаж, при
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който след промяна на организацията по предоставяне на услугата, разходите, които
общинският бюджет осигурява за покриване на услугата в края на 2020 г. вече е 52%,
при 45% в края на 2019 година, но това увеличение е в резултат на подобряване
качеството на приготвяната храна и влаганите по-качествени хранителни продукти.
Към края на 2020 година общината е в стабилно финансово състояние.

8.2 ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
В резултат най-вече на привлечени средства от държавно делегирани дейности
средствата с местен произход, както и при всички общини, ежегодно намаляват като
относителен дял.
Всяка година бюджетът на общината нараства с чувствителни темпове, което
създава значително натоварване на експертите в отдела.

8.3 НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 2021 Г.
 По-нататъшно оптимизиране на разходите.
 Разкриване на нови приходоизточници в общинския бюджет.
 Осигуряване на високо качество на предварителния контрол на разходите.
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9. ОТДЕЛ „МЕСТНИ ПРИХОДИ“

9.1 ДЕЙНОСТИ, РЕЗУЛТАТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПО ПРИОРИТЕТИ
За 2020 г. отдел „Местни приходи“ си постави няколко основни цели. Първата
и основна цел е ограничаването на несъбраните вземания и увеличаване на
приходите от местни данъци и такса битови отпадъци.
Отдел „Местни приходи“ предприе поредица от дейности за ограничаването
на несъбраните вземания и увеличаване на приходите от местни данъци и такса
битови отпадъци за реализация на програмата за управление на Община Троян 20192023 г. :
 Селекция на несъбрани задължения за 2015-2019 г. за данък върху
недвижимите имоти и такса за битови отпадъци;
 Селекция и проверка на несъбраните задължения за 2015-2019 г. на данък
върху превозните средства;
 Издаване и връчване на АУЗД;
 Окомплектоване на преписки;
 Проверка за платени задължения на образуваните преписки;
 Предаване на ЧСИ и НАП на неплатените преписки;
 Проверки за спазване на данъчното законодателство.
До 02.12.2020 г. са съставени 698 бр. актове за установяване на задължение за
данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните
средства за 895 хил. лв., от които са платени 48 хил. лв.
Извършват се проверки на декларирани „основни жилища“, недекларирани
недвижими имоти и имоти в груб строеж, подлежащи на деклариране.
Проверени са въведени в експлоатация имоти в периода 01.01.2019 –
31.05.2020 г.
Извършва се проверка на подадени декларации по реда на чл.71 от ЗМДТ/за
имоти, които не се ползват/. Направено е запитване до ВиК „Стенето“ за консумацията
на вода.
Приходите от местни данъци и такси, събирани от отдела за 2020 г. са в размер
на 6117 хил. лв., което е с 327 хил. лв. повече в сравнение с приходите през 2019 г.,
които са 5790 хил. лв. Приходите за 2020 г. са със 190 хил. лв. повече спрямо
заложения план.
Част от проблемите са свързани с въведеното извънредно положение и
последвалата извънредна епидемична обстановка в Република България.

73

В процеса на изготвяне на актове за установяване на задължения се
установяват несъответствия на адресите, въведени в базата данни с постоянните
адреси на задължените лица, както и превозни средства с активни партиди, за които
има промяна в собствеността. Извършват се проверки в междурегистровия обменRegix.
През 2021 г. ще продължаваме да полагаме усилия за ограничаването на
несъбраните вземания и увеличаване на приходите.
Въпреки нашите усилия, се запазва тенденцията НАП да не предприема
действия по събирането на общински вземания, в следствие на което след изтичане
на давностните срокове по ДОПК, установените задължения не подлежат на
принудително събиране.
Следващата цел на отдела е: предоставяне на електронни услуги по местни
данъци и такси. За по-добро обслужване и по-голяма удовлетвореност на гражданите
и юридическите лица са предоставени възможности за подаване на искане за
издаване на удостоверения/информация по чл. 87 от ДОПК по електронен път,
подадено с КЕП и за получаване на исканата информация и удостоверения по
електронен път.
Като електронни услуги отдел „ Местни приходи“ предоставя: удостоверение
за наличие или липса на задължения по ЗМДТ по реда на чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
информация по чл. 87, ал. 10 от ДОПК; информация по чл. 87, ал. 11 от ДОПК.
Предвиждаме през 2021 г. програмния продукт да предоставя възможност за
приемане на декларации по ЗМДТ и Наредба №7 по електронен път и за издаване и
получаване на удостоверения за данъчни оценки.
За постигането на третата основна цел на отдела: заплащане на местните
данъци и такси, събирани от отдел „Местни приходи“ чрез системата на Изипей се
предприеха следните дейности:
 Осигуряване на техническа възможност;
 Подписване на договор с доставчика на услугата;
 Уведомяване на задължените лица за предоставената възможност.
В началото на 2020 г. беше предоставена възможност за плащане на местни
данъци и такса битови отпадъци чрез Изипей. До 31.12.2020 г. по този начин са
постъпили суми в размер над 266 хил. лв.
За да разполагат гражданите с актуална информацията относно измененията
в нормативната уредба, касаеща местните данъци и такси, през 2020 г. е обновена
информацията за отдел „Местни приходи“ в сайта на Община Троян. За всички
декларации по ЗМДТ и по Наредба № 7 на Община Троян е предоставена информация
относно това кои са задължените лица, сроковете за подаване на декларацията,
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сроковете за плащане на съответния данък, данъчните облекчения, които могат да се
ползват, необходимите документи при подаването на декларацията. Към всяка
декларация има линк за изтеглянето ѝ. Посочени са всички административни услуги,
извършвани от отдел „Местни приходи“, като за всяка са изброени необходимите
документи, срокове за изпълнение и такса.
И през 2021 г. ще уведомяваме своевременно задължените лица за промените
в нормативната уредба, касаеща местните данъци и такси, администрирани от отдела.

9.2. ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ
Преизпълнение на заложените приходи, въпреки усложнената обстановка
в страната.
Постигане на усреднена (за данък недвижими имоти и данък върху моторните
превозни средства) 85,1 % при средно за страната 72,9 %. Община Троян е достигнала
по този показател 13 място в страната.

9.3 ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
 Въведеното извънредно положение и последващата извънредна епидемична
обстановка в Република България. Законодателното отлагане на преференциите от 5%
при плащане на данъци и такси, което доведе до значително забавяне на плащанията.
 В процеса на изготвяне на актове за установяване на задължения системно се
установяват несъответствия на адресите, въведени в базата данни с постоянните
адреси на задължените лица, както и превозни средства с активни партиди, за които
има промяна в собствеността. Извършват се проверки в междурегистровия обмен –
Regix.
 Въпреки усилията на администрацията се запазва тенденцията НАП да не
предприема действия по събирането на общински вземания, в следствие на което
след изтичане на давностните срокове по ДОПК, установените задължения не
подлежат на принудително събиране.

9.4 НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 2021 Г.
 Увеличаване на собствените приходи и приходоизточниците.
 Повишаване на контрола върху проверка на декларирани данни.
 Разширяване на кръга от електронни услуги за гражданите и бизнеса.
Предоставяне на възможност за приемане на декларации по ЗМДТ и Наредба №7
по електронен път и за издаване и получаване на удостоверения за данъчни оценки.
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10. ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДСТВО“

10.1 ДЕЙНОСТИ, РЕЗУЛТАТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПО ПРИОРИТЕТИТЕ
Отделът има непряко отношение по всички приоритети от мандатната
програма на Кмета на общината. От неговата дейност зависи навременното, точно и
законосъобразно извършване на дейностите и постигане на положителни резултати.
Отделът в значителна степен е отговорен за създаване на условия за
реализиране на целите и приоритетите чрез навременно, вярно и честно отразяване
и осъществяване на обработване, придвижване и осчетоводяване на финансовите
операции. От неговата дейност и правилно функциониране зависи по-нататъшната
реализация на дейностите, извършвани от другите дирекции и отдели.

10.2 ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ
 Представяне на междинните и годишни финансови отчети в определените от
МФ срокове.
 Текущо счетоводно отчитане. Всички възникнали през годината стопански
операции са надлежно отразени в програмния продукт.
 Извършени дейности, свързани с данъчното облагане, като необходимите
справки и декларации са подадени в законно-определените сроковете;
 Материално-техническото
осигуряване
дейността
на
общинска
администрация. Проведени са процедури по ЗОП за доставка на канцеларски
материали; консумативи за принтери и ксерокси; застраховане на движимо и
недвижимо имущество на общината; доставка на горива за отопление. Вследствие на
това има сключени договори, които са действащи към момента и обезпечават
дейността на колегите.
 Дейности, свързани с отчитане на средствата от европейския съюз по сключени
договори за безвъзмездна финансова помощ. Осчетоводени са всички парични
потоци, свързани с получаване и изразходване на средства по сключени договори за
безвъзмездна финансова помощ при спазване на изискването на управляващите
органи за отделна аналитичност за всеки един проект. Служителите от отдела са взели
участие при изготвяне на авансови, междинни и окончателни плащания. Вследствие
на това има успешно приключили проекти и постъпили средства по тях.

10.3 ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ
Заверен годишен финансов отчет за 2019 г. на Община Троян от Сметна палата
без забележки.
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10.4 НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 2021 Г.
 Проверка и заверяване на годишния финансов отчет за 2020 г.
 По-голяма системност в проследяване дейността на второстепенните
разпоредители.
 Участие в учредяване на бъдещо търговско дружество с общинско участие във
връзка с управлението на компостираща и сепарираща инсталация.
 Във връзка с инициативата на Министерство на финансите за улесняване и
унифициране на счетоводните процеси във всички общини (нашата община е
включена от 2021 г.), активно участие на отдела в поетапното внедряване на
Интегрирана финансово-информационна система за общините (ИФИСО) и свързаните
с това услуги и дейности. Това ще е доста сложен и трудоемък период, тъй като през
тази година ще наложи да работим паралелно в новия продукт и същевременно за
подаване на данните за МФ на стария, който използваме в момента. За същинско
начало на стартиране на ИФИСО и прекъсване на работата със стария програмен
продукт „ФСД“, ще е най-рано началото на 2022 г.
 Евентуално поемане на дългосрочен дълг.
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11. ОТДЕЛ „УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИТЕ“

11.1 ДЕЙНОСТИ
През 2020 г. отдел „Услуги на гражданите“ работи активно за подобряване на
административното и техническо обслужване на населението и бизнеса. За нас е от
изключително голямо значение гражданите и бизнеса да се чувстват комфортно,
когато заявяват, заплащат и получават необходимите им услуги.
През годината служителите в отдела извършваха периодично пълен
реинженеринг на работните процеси, с цел моделиране процесите на
административно обслужване и преминаване към предоставянето на
административни услуги автоматизирано и по електронен път.
Доказаните ефекти са намаляване на административната тежест за гражданите
и бизнеса, опростяването и рационализирането на работните процеси в
администрацията при предоставяне на административни услуги. Автоматизиран или
полуавтоматизиран обмен на данни и информация, които „следват“ потребителя, с
което се намалява документооборотът и се премахва рискът от загуба/унищожаване
на документи.
Поставянето на потребителя в центъра на административното обслужване в
Община Троян е водещ принцип за администрацията.
Важна задача, която стоеше на вниманието на отдела през 2020 година, бе
постигане на максимален обхват на услугите, предлагани по комплексен път, чрез
използване на различни публични регистри, като междурегистров обмен на данни
RegiX, Единен портал за заявяване на електронни административни услуги,
поддържан
от
Агенция
по
вписванията,
Кадастрално-административна
информационна система, поддържана от АГКК, Географска информационна система и
други.
През 2020 г. за нуждите на потребителите на услуги, общината продължи да
работи за разширяване на услугите, предлагани като комплексни, като за служителите
в отдел „Услуги на гражданите“, бяха заявени и получени служебни достъпи до Единен
портал за заявяване на електронни административни услуги, поддържан от Агенция
по
вписванията,
Кадастрално-административна
информационна
система,
поддържана от АГКК, Географска информационна система. За по-бързо и качествено
обслужване на заявителите на услуги, беше интегриран междурегистровия обмен на
данни RegiX в административно информационната система „Акстър“ на общината.
В началото на 2020 г. Агенция по вписванията разработи и пусна в експлоатация
„Единен портал за заявяване на електронни административни услуги“, като
служителите на отдел „Услуги на гражданите“ заявиха и получиха служебен достъп до
портала, чрез който имат възможност да извършват справки в имотен регистър и
регистър „Булстат“, за комплектуване на административни и технически услуги, като
от заявителите на услуги не се изискват документи, които могат да бъдат извлечени от
Единния портал.
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За целта на комплексното административно обслужване бе извършена
интеграция на Административно информационната система „Акстър“ със средата за
междурегистров обмен на данни RegIX. Тази функционалност дава възможност за
определяне на връзки между справките и административните услуги посредством
модула RegIX Справки. За всички вписани след 18.12.2019 г. нотариални актове в
Агенция по вписванията, чрез интеграцията, служителите от отдел „Услуги на
гражданите“ извършват справки и извличат сканирания в информационната система
Нотариален акт на заявителя, като не се изисква от заявителя да предоставя копие
документа.
За нуждите на комплектуване на заявленията от м. юли 2020 г. беше изискан и
предоставен служебен достъп до Кадастрално-административна информационна
система, поддържана от АГКК, чрез която се правят служебни скици и справки за
имотите, без да е необходимо от гражданите да се изискват доказателства, които
могат да се извлекат от КАИС-кадастъра. Този регистър се използва, както за услуги в
областта на Устройство на територията, Общинската собственост, така и в услугите по
гражданско състояние за извършване на услугите по регистрация по постоянен и
настоящ адрес. Служителите от отдела използват и възможностите на Географската
информационна система, която общината поддържа за справки за актуалност на
имотите, при предоставянето на различни административни и технически услуги.
От началото на 2020 г. до момента, като комплексни вътрешно
административни услуги, без да се изискват от заявителя документи са издадени:
 удостоверения за промяна на постоянен и настоящ адрес – 2 169 броя.
Наблюдава се увеличаване на адресно регистрирани лица на територията на
общината. Това се дължи изцяло на въведеното ограничение за свободно пътуване на
гражданите през периода 13.03.2020 г. до 29.04.2020 г.;
 удостоверения по гражданско състояние – 2 888 броя;
 отпускане на еднократна финансова помощ за новородено и/или осиновено
дете – 109 броя;
 издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение
на пътни превозни средства – 644 броя;
 издаване на безплатна карта за паркиране за хора с увреждания - 140 броя;
 издаване на разрешение за ползване на плувни басейни – 12 броя;
 издаване на удостоверения за наличие или липса на задължения на лица по
ЗМДТ – 124 броя.
 За извършване на комплексни административни услуги, предлагани от
Дирекция „Общинска собственост и икономика“ – 508 броя.
 За извършване на комплексни административни услуги, предлагани от
Дирекция „Устройство на територията“ – 349 броя.
Община Троян полага грижи за качествено административно обслужване и за
населението в кметствата и кметските наместничества. През 2020 г. бе разработена
„Процедура по издаване на скици за служебно ползване от Кметове на кметства и
кметски наместници, във връзка с административното обслужване на населението“.
Това доведе до намаляване на административната тежест за гражданите, при
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подаване на заявления за различни административни и технически услуги. Чрез
кметовете/кметските наместници ползвателите на услуги подават различни заявления
за административни и технически услуги. Служителите на отдел „Услуги на
гражданите“ обработват получените преписки от кметства/кметски наместничества,
като ги комплектуват с необходимите документи, като се изискват по служебен път
Решения на поземлена комисия, договори, сключени с общината, нотариални актове
/справки за нотариални актове/, скици на поземлени имоти. По този начин от
ползвателите на услуги не се изискват документи, които могат да бъдат набавени по
служебен път и се спестява време и средства на хората при предоставянето на
услугите.
Заявленията, които
най-често
се
подават
от
населението
в
кметствата/кметските наместничества, са за издаване на разрешение за отсичане и
изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи и удостоверения
по гражданско състояние.
От м. юли 2020 г. до момента чрез кметствата/кметските наместничества бяха
обработени по служебен път 22 брой заявления.
И през 2020 г. Община Троян е водеща администрация при предлагането на
комплексни административни услуги с други администрации. Все повече граждани се
възползват от това обслужване, като се увеличава броят на услугите, които се заявяват
към други администрации.
Най-често използваните услуги са в областта на гражданското състояние, а
именно:
През 2020 г. чрез отдел „Услуги на гражданите“ по заявления от граждани са
извършени 59 броя Комплексни административни услуги с други администрации, като
готовият документ е получаван от заявителя, чрез община Троян на място, от които:
 36 броя дубликати от акт за раждане;
 5 брой многоезични извлечения от актове за раждане;
 18 броя удостоверения за наследници.
За нуждите на комплексното административно обслужване, през 2020 г.
служителите на отдел „Услуги на гражданите“ са изпращали искания за документи от
други администрации, както следва:
 132 броя във връзка с издаване на удостоверения за наследници;
 131 броя за издаване на различни удостоверения по гражданска регистрация;
 17 броя КАО с Общинска служба „Земеделие и гори“ за изискване на Решения
на ПК.
За две години от сключването на споразумение между община Троян и
Областна администрация – Ловеч за предоставяне на комплексни административни
услуги, отдел „Услуги на гражданите“ работи много активно в посока усъвършенстване
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предлагането на този тип услуги. Все по-голям брой потребители се възползват от
услугата. Чрез служителите в отдел „Услуги на гражданите“ се изпращат заявления към
Областна администрация – Ловеч, като получаването на готовия документ може да
бъде получен чрез различни канали – по пощата на посочен от заявителя адрес, по
мейл или на гише в отдел „Услуги на гражданите“. От началото на 2020 г. до момента
по заявления от граждани са извършени 54 броя Комплексни административни услуги
с Областна администрация – Ловеч. Чрез деловодната система на общината „Акстър
офис“ се даде възможност да се изпращат и получават документи по електронен път
от други организации, посредством модула Акстър Комуникатор. Този модул
осигурява защитен обмен на документи между различни организации
(администрации). Тази система даде възможност на Община Троян да премахне
хартиените носители и документите да бъдат изпращани електронно, като се спестява
време и средства.
Всички кметства/кметски наместничества на територията на общината също
използват този вид на комуникация, като изпращат документите си по електронен път.
От началото на 2020 г. до момента община Троян е извършила обмен на данни
с други администрации, както следва:
 Входящи документи, чрез СЕОС – 1 204 броя
 Изходящи документи, чрез СЕОС – 841 броя
 Изходящи документи от кметства/кметски наместничества – 65 броя.
Електронното връчване (е-Връчване) е система, която позволява изпращане
и/или получаване и съхраняване на електронни документи за/от публични органи,
физически и юридически лица. Община Троян е първата община в Република
България, която бе включена към Системата за електронно връчване на документи.
Със съдействието на общината към системата са включени всички детски градини.
След включването им до момента кореспонденцията, която се води между
администрацията и детските градини, се осъществява изцяло по електронен път.
Всички кметства и кметски наместничества на територията на общината също са
включени и използват активно системата за сигурно електронно връчване на
документи.
От началото на 2020 г. до момента община Троян е извършила обмен на данни
с други администрации, през системата за сигурно електронно връчване, както
следва:
 Входящи документи, чрез ССЕВ – 555 броя.
 Изходящи документи, чрез ССЕВ – 172 броя.
И през 2020 г. община Троян работи активно за популяризиране на
електронните административни услуги, предоставяни през Портала за електронни
административни услуги на община Троян и Единен портал за електронни
административни услуги, поддържан от ДА „Електронно управление“.
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11.2 ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ
Един от приоритетите на Община Троян е предлагане на електронни
административни услуги за граждани и бизнес от всяка една точка на планетата.
За удобство на ползвателите на електронни услуги, дори в извънработно време
или почивните дни общината осигурява възможност за подаване и получаване на
услуги по два канала: чрез сайта на Община Троян, секция „Портал за електронни
административни услуги“ и чрез Единен портал за електронни административни
услуги, поддържан от ДА „Електронно управление“. Услугите, които в момента се
предлагат по електронен път, са над 90 броя, като на етап заявяване, заплащане и
получаване на услугата са 73 броя, а останалите към момента са на етап заявяване и
заплащане, поради пречки в нормативната уредба.
През 2020 г. процентът на електронните услуги на етап транзакция, включващ
заявяване, заплащане и доставка в община Троян се увеличи значително. Забелязва
се, че все повече граждани и бизнес се възползват от електронните услуги, предлагани
от общината.
2020 г. бе година, изпълнена с предизвикателства пред електронното
управление. Едно от тях бе електронно управление по време на пандемията COVID-19.
За удобство на хората Община Троян въведе безплатно предоставяне на електронните
услуги, без услугите по Устройство на територията, включително и онлайн
разплащания на местни данъци и такси чрез Epay.bg. По този начин стимулирахме
хората да ползват електронните услуги и да ги ползват от дома си, за да не излизат и
да излагат други на риск от заразяване.
От началото на 2020 година до момента през портала за електронни
административни услуги на Община Троян са постъпили общо 90 заявления за
електронни услуги, в следните направления:
 По гражданско състояние – 39
 В областта на Местни приходи – 19
 В областта на устройство на територията – 31
 Отпускане на еднократна помощ за новородено и/или осиновено дете – 1
През Единен портал за електронни административни услуги, поддържан от ДА
„Електронно управление“ постъпиха заявления от граждани и фирми по електронен
път в областта на Местни приходи – 8 броя. За периода 13.03-29.04.2020 г. беше
въведен режим на получаване на съобщения за раждане от „МБАЛ-ТРОЯН“ ЕООД по
електронен път. За периода бяха издадени 39 броя удостоверения за раждане. За
улеснение на гражданите след изпращане на съобщението за раждане до общината в
рамките на два часа се извършваше издаването на удостоверението за раждане, като
родителите предварително бяха информирани за начина на получаване на оригинала
на удостоверението.
Относно издаване на препис-извлечение от актове за смърт за периода бяха
издадени 41 броя, като всички траурни агенции на територията на общината
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изпращаха по електронен път съобщенията за смърт с копие на личната карта за
издаване на акта и преписа за смърт.
През 2020 г. отдел „Услуги на гражданите“ стартира процес по извършване на
безхартиен документооборот. Преписките в отдела се издават, подписват и изпращат
чрез деловодната система „Акстър“, като служителят, отговарящ за дадена преписка,
я изготвя и прикачва в административно информационната система „Акстър“, като
създава ред за подпис и прави резолюция за съгласуване от началника на отдела и за
подпис от секретар. Документите се подписват с електронен подпис, без да е
необходимо да се извършва тяхното разпечатване.
През м. май 2020 г. община Троян успешно приключи проекта, спечелен от
Европейската комисия за безплатен достъп до безжичен интернет на обществени
места WIFI4EU. Инициативата WiFi4EU е предназначена за граждани и посетители на
ЕС, които ще имат безплатен достъп до безжичен интернет на обществени места, като
паркове, площади, обществени сгради, библиотеки или здравни центрове на
територията на Съюза.
И през 2020 г. община Троян продължи активно да поддържа списъка с набори
от данни по приоритетни области, които се публикуват в отворен формат в електронна
платформа на Министерски съвет – Open Data. Към момента общината поддържа 43
регистъра, като за 2019 г. те бяха 36.
През 2020 г. Община Троян стартира изработката на нов интернет портал,
отговарящ на всички съвременни изисквания за мрежова и информационна
сигурност.
С влизане в сила на Закона за преброяването на населението и жилищния фонд
през 2021 г. в общинска администрация Троян стартира организационната подготовка
за преминаване безпроблемно през този процес.
Към момента за нуждите на същинското преброяване на територията на Община
Троян са набрани необходимият брой контрольори и преброители, които през 2021 г.
ще работят на терен.
В началото на 2020 г. община Троян подготви и подаде предложение до
Министерство на регионалното развитие и благоустройството за участие в V-та
процедура по присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление.
За четвърти пореден път Община Троян спечели безапелационно Приз „Европейски
етикет за иновации и добро управление на местно ниво“ на български общини.
От изготвените и публикувани доклади на Специализираната комисия за
координация и контрол на изпълнението на процедурата за присъждане на
Европейския етикет през 2020 г. е видно, че след извършване на анкети сред
общинските съветници и гражданите на общината, администрацията увеличава
доверието си, което е една много добра оценка за качеството на цялостното
управление в общината, както и че общината отговаря на европейските стандарти за
качество на управлението на местно ниво. Призът се връчва за срок от две години и е
с валидност от 2020 до 2022 г.
За 2020 година в Центъра за административно обслужване са обработени
/входящи и изходящи/ 48 823 броя преписки, от които:
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 Ръководство – 10 186 броя преписки и писма /обработвани лично от
ръководство/.
 Дирекция „Устройство на територията“ – 3 596 брой преписки и заявления за
различни видове услуги.
 Дирекция „Строителство“ – 1 375 броя преписки и заявления.
 Дирекция „Анализ, планиране и проекти“ – 456 броя преписки.
 Дирекция „ОСИ“ – 3 368 броя преписки и заявления.
 Отдел „ Бюджет и човешки ресурси“ – 551 броя преписки.
 Отдел „Местни приходи“ – 3 146 броя преписки, декларации.
 Отдел „Правен“ – 1 058 броя преписки.
 Отдел „Счетоводство“ – 502 броя преписки.
 Отдел „ОКСДП“ – 2 061 броя преписки.
 Отдел „СЗП“ - 453 броя преписки.
 Отдел „Услуги на гражданите“ – 13 528 преписки и заявления за различни
видове услуги по гражданско състояние.
 Звено „Вътрешен одит“ – 121 броя преписки.
 Кореспонденция с кметства и кметски наместничества, чрез електронен обмен
– 6 472 броя преписки /входящи и изходящи/.
 Звено „Обществени поръчки“ – 724 броя преписки.
 Общински съвет – 731 броя преписки.
 Сигурност на информацията – 111 броя преписки.
 Местно самоуправление – 348 броя преписки и заявления.
 Връзки с обществеността – 19 броя преписки.
 Сътрудник на Кмета – 17 броя преписки.
От сравнение на преписките, които се обработват в община Троян, през последните
три години:
 През 2017 г. – 30 369 броя
 През 2018 г. – 28 428 броя
 През 2019 г. – 31 601 броя
 През 2020 г. - 48 823 броя

11.3

ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

 Липса на виртуален ПОС терминал за заплащане на местни данъци и такси и
административни услуги – значителни такси, които се плащат от общините, при
използване на виртуалните ПОС терминали. Физическите ПОС терминали са
освободени от такси. Необходимост от промяна в законодателството да отпаднат и
таксите за виртуалните ПОС терминали.
 Липса на единна сметка, по която да бъдат превеждани такси за Комплексни
административни услуги, с други администрации. В момента за извършването на
такива услуги е необходимо гражданите да заплащат в банка услугата по сметка на
съответната институция, след което заявяват и получават в отдела на гише исканата от
тях услуга.
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 Липса на единни публични регистри /регистър на откази от наследство,
регистър на разрешения за строителство, въвеждане в експлоатация и други/.
Необходимо е законодателна промяна и създаване и поддържане на единни
публични регистри.
 Влизане в сила на Наредба за мрежова и информационна сигурност, която
изисква от общините значителни инвестиции за хардуер, софтуер и човешки ресурс, а
в същото време не е обезпечена от държавата тази отговорност. Чрез Наредбата за
общините възникнаха множество изисквания, които в по-голямата си степен са трудно
постижими.
 Поетапно преминаване към безхартиен документооборот в администрацията,
във възможните случаи.

11.4 НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 2021 Г.
 Насърчаване на гражданите и бизнеса за използване на електронни
административни услуги, чрез различни канали за достъп.
 Предоставяне на по-голям кръг от служители на служебни достъпи до всички
използвани публични регистри, чрез които се събират доказателствени средства,
необходими за извършване на дадена административна услуга и мотивирането им за
тяхното регулярно използване.
 Ефективна работа от служителите от фронт офис за предоставяне на качествено
обслужване на гражданите и бизнеса, в условията на пандемия.
 Провеждане безпроблемно на изборите в условията на пандемия.
 Провеждане безпроблемно на преброяването на населението и жилищния
фонд в условията на пандемия.
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12. ОТДЕЛ „ПРАВЕН“

12.1 ДЕЙНОСТИ
За отчетния период в отдел „Правен“ са образувани 18 нови съдебни дела,
както следва: 8 граждански (от които 4 за промяна на имена), 9 административни (от
които 5 на отдел „Местни приходи“) и 2 административно-наказателни (за нарушения
по ЗМДТ). Висящи към края на 2020 г. са общо 23 съдебни производства.
През 2020 г. въз основа на издадени актове за установяване на
административни нарушения от РУ „Полиция“ Троян са издадени над 300 наказателни
постановления и 29 предупреждения. От наказателните постановления няма
обжалвани, а 26 са платени.
През 2020 г. въз основа на издадени Актове за установяване на задължения по
декларация от органи по приходите в отдел „Местни приходи“ са образувани над 150
изпълнителни дела при Частни съдебни изпълнители за събиране общо на сума от
около 140 000 лв. Към днешна дата по 32 от тях търсените суми са събрани (около
40 000 лв.) Висящи изпълнителни дела към края на отчетния период: 916 (образувани
в периода 2014-2020 г.). През 2020 г. са събрани малко над 102 000 лв. по 116
изпълнителни дела.
Изнесените по-горе данни сочат следното:
 Община Троян работи без излишни конфликти, както по отношение
законосъобразността на издаваните властнически актове, така и в гражданския
оборот. Доказателство в тази насока е липсата и тази година на „знакови“ и
„тежки“ съдебни спорове.
 През 2020 г. е намалял броят на административните спорове, като повечето от
тях са във връзка с местни данъци и такси.

12.2 ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Събираемостта на наложените глоби е традиционно ниска. Събираемостта по
изпълнителни дела е на нивата от предходните 3 години.

12. 3 НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 2021 Г.
Цел на отдела и през 2021 г. е спомагане законосъобразното и максимално
безпроблемно функциониране на общинската администрация с акцент върху
съгласуването на договори и административни актове, за да се предотвратят
евентуални бъдещи конфликти с контрагенти и адресати на властническите
волеизявления.
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13. ЗВЕНО „ВЪТРЕШЕН ОДИТ“

13.1 ДЕЙНОСТИ
Въз основа разбиране дейността на Община Троян, заложените цели и
изготвената оценка на риска, през 2020 година са планирани за изпълнение одитни
ангажименти, както следва:
 Община Троян, отдел „Местни приходи“ – ОАУ 2001;
 Дейности по образование – делегирани бюджети детски градини – ОАУ 2002 и
ОАУ 2003;
 Дейности по култура – ОАУ 2004 и ОАУ 2005;
 Търговски дружества – ОАУ 1906;
 Проследяване изпълнението на дадените препоръки – ОАУ 2006.
От изброените ангажименти приключени и в процес на изпълнение са:
 Одитен ангажимент за увереност с предмет: „Финансово управление на
„НИХЗИ – Орешак“ ЕООД село Орешак“ – ОАУ 1906.
 Одитен ангажимент за увереност с предмет: „Оценка и анализ на процеса по
администриране на приходите в Община Троян по Закона за местните данъци
и такси“ - ОАУ 2001.
 Одитен ангажимент за увереност с предмет: „Проследяване изпълнението на
дадените препоръки“.
Ангажиментът е в процес на изпълнение.
За слабостите отразени в съществените констатации с отрицателен ефект през
отчетния период са дадени общо 15 броя препоръки, в т.ч. на „НИХЗИ – Орешак“ ЕООД
(7) и Кметство село Орешак (8). С цел предприемане на мерки за отстраняване на
установените пропуски в Звено за вътрешен одит са представени планове за действие,
утвърдени от кмета на Община Троян, с конкретни срокове за изпълнение и отговорни
длъжностни лица.
Към момента в процес на изпълнение е одит с предмет „Проследяване
изпълнението на дадените препоръки“. Целта на ангажимента е да се оцени
адекватността, ефективността и своевременността на предприетите от ръководствата
на одитираните организации коригиращи действия. Постигнатите резултати ще бъдат
отчетени до 31.12.2020 г., в отделен одитен доклад, след приключване на
ангажимента.
Заложените в стратегическия и годишен план цели са изпълнени в значителна
степен. През отчетния период с дейността си Звеното за вътрешен одит е допринесло
за:
 Подобряване на адекватността и ефикасността на системите за вътрешен
контрол
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За слабостите отразени в съществените констатации с отрицателен ефект, са
дадени общо 15 броя препоръки. По-голяма част от тях (73 %) са насочени към:
1. Допълване и актуализация на прилаганите правила, представляващи част от
въведените системи за финансово управление и контрол.
2. Засилване на вътрешните контроли, с оглед спазване от съответните
длъжностни лица действащата нормативна уредба, изградените системи за
документиране, одобрените политики и процедури.
 Подобряване на системата за оценка на риска
При изпълнение на конкретните одитни ангажименти е извършен анализ на
идентифицираните рискове, разработените Стратегии за управление на риска и
актуалността им спрямо приложимите нормативни актове. Проверка изпълнението на
дадените в тази връзка препоръки (общо 4, в т.ч. 3 от предходни години, със срок на
изпълнение 2020 г.) установи, че същите са изпълнени. Това показва желание от
ръководствата на одитираните структури за подобряване и усъвършенстване.
 Установяване на слабости, нередности и неефикасни контроли
В резултат на докладваните одитни ангажименти са изготвени 18 съществени
констатации с отрицателен ефект. От тях 12 са свързани с установени пропуски,
нарушения и отклонения, касаещи дейността на едно от търговските дружества, както
и белези, от които може да се направят обосновани изводи за преднамерено, невярно
или неточно представяне на факти.

13.2 ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Извънредната епидемична обстановка в страната изключително затруднява
организацията на работа и комуникацията с одитираните структури.

13.3 НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 2021 Г.
Точно определяне на звената от администрацията и второстепенните
разпоредители с бюджетни средства, при които има риск за законосъобразното и
целесъобразно ползване на публичните средства, и ясно и навременно дефиниране
на пропуски, нарушения и отклонения.
Повишаване на квалификацията на счетоводните екипи на второстепенните
разпоредители с бюджетни средства.
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14. ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“

14.1 ДЕЙНОСТИ
2020 бе особено различна и необичайна и от гледна точка на комуникационни
практики и достигане до жителите на общината. Пандемията COVID-19 в голяма степен
ограничи възможностите за получаване и даване на обратна връзка, за организиране
на събития и кампании, за публични отчети, обсъждания, срещи с гражданите, за
пресконференции и пр.
Както всяка една сфера, така и комуникационните практики преминаха
основно в интернет пространството и онлайн комуникация, част от живота на хората в
последните 9-10 месеца. Практика, която носи както позитиви, така има и своите
негативи. Възрастното население, което не ползва интернет, компютър, смарттелефон, социални мрежи няма толкова голям достъп до потока от информация и
комуникация с институциите, както по-младото такова. Активно ползващите интернет
и социални мрежи пък, съумяваха да водят по-честа комуникация с институциите и да
задават своите въпроси.
Продължи традицията за провеждане на месечни пресконференции на кмета
на Община Троян, освен извънредните такива. На традиционните пресконференции
се разглеждат всички актуални теми, предстоящи събития и др. За годината бяха
проведени общо: 6 бр. планирани месечни пресконференции на Кмета. През
месеците, в които нямаше възможност за провеждане на пресконференции, медиите
получаваха пресинформации по електронна поща.
Във време на криза, с неясен срок, съумяхме да реализираме четири
кампании/ инициативи, с които да ангажираме публиките по различни теми.
С цел по-добър и систематизиран поток на информация към жителите на
общината, в първите дни от епидемичната обстановка от месец март създадохме
специална секция на сайта на Община Троян – коронавирус COVID-19. На нея и към
момента се публикува всяка информация, касаеща развитието и разпространението
на вируса в общината, мерки, които институциите предприемат, пресинформации за
решения на Временния оперативен щаб, заповеди на Кмета и на Министерство на
здравеопазването. Създадохме и материал с най-често задавани въпроси, в който се
опитахме да обобщим най-често срещаните питания сред гражданите и да им дадем
отговор. В секцията на сайта на Община Троян има и важни телефони – горещ телефон
на Община Троян, контакти на РЗИ гр. Ловеч и Министерство на здравеопазването.
В рамките на комуникационната кампания по време на пандемията, Община
Троян, съвместно с Временния оперативен щаб, обяви дарителска сметка за набиране
на средства за превенция на заболяването на територията на община Троян и в
подкрепа на лечението и наблюдението на пациенти с COVID-19 в МБАЛ „Д-р Георги
Стоев-Шварц“ Троян ЕООД, „Специализирана болница за активно лечение на
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белодробни болести – Троян“ ЕООД и филиала на Спешна помощ – Троян. Средствата
се изразходват по решение на щаба и в съответствие с подписан договор с дарителите.
В дарителската инициатива до края на месец декември се включиха общо 44 фирми и
физически лица, като бяха събрани дарения на обща стойност 62 235 лв.
След края на извънредната обстановка, която започна още през месец март,
Община Троян стартира почти паралелно две кампании - една за възстановяване от
последствията от кризата, оказали влияние върху местната хазна и кампания, в
подкрепа на туристическия бранш. В последните месеци неведнъж бе споменавано
какви затруднения изпитват бизнесът, туристическият бранш, както и българските
общини като резултат от световната пандемия. В това число и Община Троян. Числата
към 1.06.2020 г. показаха, че средствата в общинската хазна, събрани от местни
данъци и такса за битови отпадъци, са с 579 хил. лв. по-малко, в сравнение със същия
период на 2019 г. Въпреки пандемията, Общината продължи да работи активно за
разработването на проекти и привличане на външни средства.
В края на първия етап на разпространението на заболяването и обявената в
началото на годината извънредна епидемична обстановка в страната, продължила до
14 юни 2020 г., Община Троян стартира една по-различна кампания. „Защото Троян е
в сърцата ни“ – кампания, която има за цел да покаже на хората добрия пример и
резултатите, които се постигат, когато бюджетът на общината е стабилен и се събират
дължимите към Общината местни данъци и такси. В последвалите месеци
администрацията споделяше с жителите си нагледно какво се случва с местните
данъци и такси, които внасят в местната хазна и какво влияние оказва всеки, който
внася своите данъци и такси. Община Троян обедини произволно мнения и
впечатления, като целеше да покаже единствено добрия пример. Разбира се, с ясното
съзнание, че има дефицити и сфери, в които продължават да се влагат усилия.
Кампанията стартира с вярата, че жителите на общината ще открият себе си в нещата,
които показвахме, защото Троян е в сърцето на всеки един от нас! Кампанията
чувствително ускори процеса на внасяне на данъци и такси и допринесе за
преизпълнението на планираните приходи.
Още в края на месец май, при спазване на всички противоепидемични мерки,
бе проведена среща с представители на туристическия бранш. На преден план бяха
поставени три основни въпроса: „Какво се случва с туризма?“, „Какво правим, за да
сме по-резултатни във време на икономическа криза?“, и „Как ще работим за
запазване на работните места и доходите в сектора?“. В хода на срещата бяха
обсъдени възможни варианти за популяризиране на природните забележителности
на региона. Разгледаха се и възможностите за реклама чрез различни канали на
комуникация. Освен основните две събития – Български фестивал на сливата и
празника на града – Петковден, се предложи организиране и на други в периода юлиавгуст. Обединени около идеята за подкрепа на бранша, Община Троян стартира
кампанията „За да остане Троян в сърцето ти“. Дефинирахме таргет групите,
рекламните похвати и възможни събития, които да бъдат проведени при спазване на
всички противоепидемични мерки. Община Троян планира дейности за външна
реклама, публикации в издания, както и реклама в социалните мрежи. От проведената
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среща с представители на туристическия бранш бяха очертани и териториите, от които
традиционно има по-висок интерес към нашата община, сред които Шумен, Русе,
Добрич, Варна, Бургас, София. Съсредоточихме усилията си в изпращане на
публикации на туристическа тематика към медии в тези основни градове, които
представителите на туристическия бранш посочиха като места, от които имат наймного посетители през годината и насочихме усилията си там, където вече сме
изградили доверие в туриста.
Защо се спряхме точно на този слоган? Туристът вече познава Троян. През 2018
г., когато чествахме 150 години от обявяването на Троян за град, предизвикахме
хората да открият своята сред общо 150 причини да посетят Троян, които
представяхме през цялата година. Две години по-късно искаме тези туристи, които
вече са наши приятели, да се върнат отново тук. Показваме им не толкова познатото
лице на общината, предлагаме им изживяване, което ще остане в сърцата им. В
последните месеци образователната система, работните ангажименти и повечето
срещи се случват чрез платформи в интернет пространството. Затова през настоящата
година и Община Троян представи, чрез реклама в интернет, не толкова добре
познатите дестинации в общината, които предлагат на туриста приятно изживяване.
Създадохме и доразвихме страници в социалните мрежи, които показват Троян
като привлекателна дестинация и приканват гостите да ни посетят.
Приканихме хората да ни споделят за своите изживявания, да ни изпращат
снимки, да ни отбелязват в социалните мрежи. Да показват на своите приятели Троян
през погледа на своята почивка.
Реализираните събития през месеците август-октомври показаха положителни
резултати, но след това браншът бе изправен пред същите предизвикателства,
породени от втората вълна с коронавирус, настъпила в страната.
Подкрепихме Инициативен комитет за изграждане паметник на Васил Левски
в Троян в кампанията за набиране средства за изграждане на паметник, но
пандемията значително ограничи възможността за организиране на планираните
дейности и събития в подкрепа на кампанията.
Като финал на годината, в която си общувахме предимно в интернет
пространството, предстои да представим и годишния отчет за дейностите на Община
Троян през 2020 г. отново в интернет, но Община Троян остава отворена за въпроси и
коментари от страна на жителите.
С цел подобряване ефективността на работата на администрацията, поставяйки
гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси,
систематизиране на сигнали, молби, жалби, предложения на гражданите и
интензивен контакт със структурите на гражданското общество са проведени 31.на
брой приемни дни на Кмета на общината. Обсъдените проблеми са насочени към
съответните експерти за своевременно им решаване.
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Ежемесечно се провеждат срещи на ресорните зам.-кметове и секретаря на
Община Троян с кметовете/кметските наместници, на които се дискутират оперативни
проблеми и се обсъждат възможните решения. Предвид усложнената
епидемиологична обстановка беше изготвян гъвкав график за посещенията в
съответните кметства и кметски наместничества.
Проведени са пет с кметове и кметски наместници, в т.ч. е организиран
встъпителна информационна среща с новопостъпили кметове и кметски наместници,
на която детайлно бяха запознати със Закон за местното самоуправление и местната
администрация, Закон за нотариусите и нотариалната дейност, Граждански
процесуален кодекс, Закон за гражданската регистрация, Закон за наследството,
Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа
на регистъра на населението, Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за
функциониране на Единната система за гражданска регистрация, Закон за горите,
Устройствен правилник на Община Троян, Правилник за организацията и дейността на
Общински съвет – Троян, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, СФУК (Система за финансово управление и контрол).
На територията на община Троян са регистрирани 19 кметски съвети със
съвещателни и консултативни функции за подпомагане дейността на
кметовете/кметските наместници на населените места. На електронната страница на
Община Троян се поддържа електронен регистър с актуални данни за кметските
съвети по населени места. Подпомогнати са организационно, методологично и
консултативно дейностите при организация на Общоселски събрания и процедурите
по провеждане на избор на кметски съвети.
14.2 ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Неизвестността, която пандемията поставя пред традиционните контакти с
гражданите. Честата промяна в нормативни решения и заповеди, които правят
планирането на публични събития трудно.

14.3 НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 2021 Г.
 Поддържане на активен диалог с гражданите и бизнеса, независимо от хода на
развитие на пандемията, с включването на широк кръг комуникационни канали.
 Подкрепа на бизнеса с цел запазване на работните места и доходите на
гражданите.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уважаеми съграждани,
В началото на 2021 година сме. Светът, България и общината ни започват
годината с несигурност за предстоящото. Неясни са ходът на развитие на здравната
криза и отражението ѝ върху икономиката и върху живота въобще.
Имаме пред себе си няколко важни задачи:
 Да опазим здравето на всеки един наш съгражданин. Това е задача, която
можем да решим само с лична самодисциплина и отговорност.
 Да подкрепяме със всички сили запазването на работните места и доходите на
всеки един наш съграждани. Ще го постигнем с целеви мерки, които ще предложим
на предприемачите и заедно с тях да се преборим с последствията от кризата.
 Да запазим духа си. Да съхраним в този труден момент онзи троянски дух,
който през август 1877 г. при опожаряването на града е дал на дедите ни мъдрост и
сила да построят църква, училище и дом за децата си. Ние го носим в себе си.

Уважаеми съграждани,
Не можем да си позволим страхът да ни управлява и да определя всички наши
действия. По-силни сме от кризата и трябва да излезем от нея с разум и
последователност в усилията си. Нужна ни е повече съпричастност към хората, които
изпитват затруднения – болните, възрастните и тези, за които има риск да загубят
работните си места.

ЩЕ СЕ СПРАВИМ КАКТО ВИНАГИ! ЗАЕДНО!
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Приложения:
Приложение 1: Отчет финансови показатели Дирекция „ОСИ“
Приложение 2: Списък на изпълнените проекти по Общинска програма
"Обществен форум за реализация на партньорски проекти" 2020 г.
Приложение 3: Изпълнени проекти 2020 г.
Приложение 4: Изпълнените дейности в строителството по населени места
Приложение 5: Техническо обслужване в Дирекция „УТ“
Приложение 6: Отчет за приходите от дейността на Дирекция "УТ" за 2020 г.
Приложение 7: Социална и здравна политика – постигнати резултати

94

