МЕЖДИННА ОЦЕНКА
НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРОЯН
ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2013 Г.
(приет с решение №386/27.10.2005 г., изм. и доп. с решения №732/26.07.2007 г.,
№737/27.09.2007 г., № 88/24.04.2008 г., №293-ІV/30.04.2009 г. и №469/27.05.2010 г.
на Общинския съвет – Троян)

гр. Троян
2010 г.
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Общинският план за развитие е документ за стратегическо планиране на
устойчиво интегрирано местно развитие. С него се определят средносрочните цели и
приоритети за развитие на общината, като се отчитат специфичните характеристики и
потенциалът на общината.
С решение № 386/27.10.2005 г. Общинският съвет – Троян прие Общински план
за развитие на община Троян за периода 2007 – 2013 г. Планът беше изготвен в
условията на предстоящо присъединяване на Република България към Европейския
съюз, когато действаха предприсъединителните инструменти. Тогава Община Троян,
като съставна на област Ловеч, попадаше в Северен централен район на планиране.
След приемането на страната ни в Европейския съюз общинският план за
развитие бе обвързан с Новата политика на сближаване на Европейския съюз, новите
регламенти на Европейската комисия за прилагане на структурните фондове за периода
2007 – 2013 година и респективно с новите програмни документи на национално ниво.
Към настоящи момент община Троян, като съставна на област Ловеч, попада в
териториалния обхват на Северозападен район на планиране.
Актуализира се стратегическата част на плана, тъй като именно там се отразяват
европейските регионални политики, а именно:
 ВИЗИЯТА за развитие на общината, която определя виждането за състоянието,
в което е желателно да достигне в определен бъдещ момент;
 ГЛАВНАТА И СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ, които определят основните насоки и
очакваните резултати;
 ПРИОРИТЕТИТЕ И МЕРКИТЕ, които дефинират ключовите области, в които
общината следва да се намеси за постигане на заложените цели;
 ИНДИКАТИВНАТА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА, която съдържа набелязаните
дейности (проекти) за постигане на приоритетите.
Възможностите на общината да кандидатства за финансиране по определени
схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ също наложиха съответните
частични актуализации на плана.
Засилването на конкурентоспособността на икономиката и подобряването на
жизнената среда ще се постигат посредством развитие на инфраструктурата – за
питейни води, отпадъчни води, пътна мрежа, транспортна инфраструктура, за
третиране на отпадъците, енергийна ефективност, създаване и развитие на
производствени зони и т.н.
Устройственото планиране е друг важен момент, който е насочен към
преодоляване на липсата на свързаност между стратегическото и устройственото
планиране, към осигуряване на актуалността на генералните и подробните
градоустройствени планове и схеми, така че те да могат да отговорят на новите
решения в сферата на развитието и да осигурят нови инвестиции в инфраструктурата.
Социалните насоки в развитието са определени от: строителството,
рехабилитацията, модернизацията и оборудването на образователните институции;
развитието на културата; опазването и експонирането на културно-историческото
наследство, модернизацията на общинското здравеопазване, развитието на социалните
услуги, благоустройствените мероприятия и т.н.
Туризмът е един от приоритетните сектори на общинската икономика. Целта е
да се развива туристическия продукт по икономически устойчив начин. Усилията ще
бъдат насочени към комплексни мерки, дейности, основани на разумна логика на
развитие, а не към единични действия или група от разнородни несвързани действия.
Само по този начин туризмът ще се превърне в особено важен стимулатор за
развитието на общината.
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Подобряването на административното обслужване, укрепването на
административния капацитет и създаването на партньорства са важни елементи за
оказване на обществена подкрепа при реализирането на политиките на местно
икономическо развитие.
Общинският план за развитие, неговата актуализация и изпълнение се
осъществява при съгласуваност на политиките, осигуряващи реализирането на
социално-икономическото развитие на общината с участието на заинтересуваните
органи, организации, физически и юридически лица при спазване на принципа за
партньорство, публичност и прозрачност.
Преди да се пристъпи към актуализация на Общинския план за развитие е важно
да се направи кратка ОЦЕНКА НА НЕГОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ,
даваща реална представа за възникналите положителни и отрицателни отклонения.
ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
Населението на дадена територия е най-важният ресурс за нейното развитие. От
неговата структура и тенденции за развитие до голяма степен се обуславя и развитето
на територията като цяло.
Населението на община Троян към м. март 2010 г. е 36221 души и представлява
25,46% от населението на област Ловеч. В гр. Троян живеят 25829 души, което
представлява 71,31% от общото население на общината. През последните няколко
години се запазва тенденцията на намаляване на населението на общината.
Запазва се и тенденцията на застаряване на населението, като се има предвид, че
средно на 287 новородени се падат 603 починали.
Икономическата криза оказа своето влияние върху активността и заетостта
на населението в община Троян. Същата доведе до закриване на цели предприятия и
масови уволнения на около 1200 работници и служители в периода от декември 2008 г.
до настоящия момент. Засегнати от кризата са структуро-определящи предприятия в
общината, част от които са напълно ликвидирани или преструстурирани с тенденция
към ликвидиране. Малките и средни предприятия загубиха голяма част от пазарите си и
се принудиха да пуснат работниците си в платени и неплатени отпуски. Значителна
част от работещите в тези фирми изпаднаха в невъзможност да удовлетворяват и найелементарните си потребности, особено длъжниците на банкови кредити. От друга
страна работодателите, поставени в тежки икономически условия не внасят осигуровки
на работниците си, което прави невъзможно изплащането на обещетенията за
безработните.
По данни на Дирекция “Бюро по труда” Троян, към 28.02.2010 г. заетите лица на
територията на община Троян са 11 545 души, от тях 9 223 души са в частния сектор.
Най-голям дял от тях (54%) са в преработващата промишленост; търговия, ремонт и
техническо обслужване (9%); образование (7%). Наблюдава се спад в
производствения сектор и нарастване при обслужващия сектор и
хотелиерството.
Регистрираните безработни в общината са 1920 лица, увеличени в сравнение с
месец февруари 2009 г. с 961 лица.
Равнището на безработицата е 10,65% при 10,26% средно за страната. За
сравнение през 2008 г. равнището на безработицата в общината е било 4,51%, което е
било 1,4 пункта под средното за страната.
От общия брой регистрирани безработни 49% са жени, 10% са младежи до 29 г.,
4% са с намалена трудоспособност. От всички регистрирани безработни 15% са
продължително безработни над 1 година, от тях 62% са на възраст над 50 г.
Процесите на преструктуриране на производствени фирми на територията на
община Троян, намаления обем на работа в малките и средни предприятия и услугите
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доведе до срив на пазара на труда, където за едно работно място кандидатстват 15-18
лица. Увеличи се социалното напрежение в общината, както и случаите, в които
семейства изпаднали в състояние на безизходица се обръщат към администрацията за
помощ и съдействие.
Предстои тежък период, когато ще спрат плащанията на обещетения на
съкратените, а вероятността за предлагане на достатъчен брой нови работни места е
малка.
Променената ситуация на пазара на труда в общината изисква актуализиране на
SWOT анализа и залагане на нови мерки в индикативната таблица за стимулиране на
работодателите чрез създаване на подходяща бизнес среда за разкриване на нови
работни места, съобразени със спецификата на квалификацията на безработните (400
лица от дървообработващи предприятия, 800 от машиностроене, 40 обслужваща сфера
и т.н.)
В изпълнение на антикризисните мерки на общината в администрацията са
разработени програми за временна заетост за 52 работни места за 2010 г. Заявени са 41
работни места по ОП “Развитие на човешките ресурси”, схема “Развитие” за обучение и
последваща заетост. Разработен е проект по ОП ”Развитие на човешките ресурси” за
дейност “Социален асистент” и “Домашен помощник”, чрез който се осигуряват още 25
работни места.
Основната цел е преодоляване на негативните последици от икономическата
криза чрез създаване на заетост в общополезни, социални и други дейности, за
съкратени лица и лица над 50 годишна възраст.
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ СТРУКТУРИ И ПРОЦЕСИ
В края на първата половина на плановия период, настъпилата икономическата
криза в световен и национален мащаб, доведе до значителни промени в социалноикономическия комплекс на Община Троян, а именно:
 Затворени бяха три от най-големите предприятия в гр. Троян: “Елма”- АД,
„Хемус”-АД и “Машстрой”- АД;
 Продължават устойчивото си развитие “Лесопласт”– АД, “Балканфарма –
Троян” – АД, “Софарма” – АД, “Винпром – Троян” – АД;
 Утвърдиха своето място в икономиката на общината някои от
новосъздадените предприятия „Калинел”- ЕООД, „Рико стил”- ЕООД, и др.,
като „Калинел”-ЕООД е дружеството, което осигурява най-много работни
места в Община Троян;
 Чрез търговски дружества със 100% общинско участие Община Троян
продължава да развива базисната и социалната инфраструктури, с което
гарантира качеството на живот на населението. Водоснабдяването,
канализацията, пречистването на отпадъчните води, управлението на
отпадъците, осигуряването с материална база на дейностите, свързани със
здравеопазването, са изключителна отговорност на Общината.
 Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 28.02.2010 г. са
11 545 бр.
По данни на Териториално статистическо бюро – Ловеч за 2007 г. (не са
обработени по-нови данни) структурното разпределение в икономиката на Община
Троян е следното:
Най-голям дял (88%) от фирмите, осъществяващи дейност на територията на
община Троян са микро-предприятия с брой на заетите до 10 човека. Най-малък е делът
на големите предприятия (0,38%) с брой на заетите над 250 човека. Останалата част
11,62% са малките и средните предприятия, съответно с брой на заетите от 10 до 49
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човека и брой на заетите от 50 до 249 човека. Разпределението им по отрасли е
следното:
Най-голям дял (41.39%) заемат фирмите осъществяващи дейност в търговията,
ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството, следвани от фирмите,
осъществяващи дейност в преработващата промишленост (22.84%) и хотелите и
ресторантите (8.71 %).
От производствените предприятия най-голям е делът на стопанските субекти,
заети с производство на дървен материал и изделия от него, а най-малък е делът на
предприятията заети с полиграфическа дейност и изработване на изделия от хартия и
картон.
Най-голям дял от общият обем приходи представляват приходите от
производството на дървен материал и изделия от него, следвани от приходите от
производство на химически и фармацевтични продукти.
Анализите и оценките на базата на реалностите в края на първата половина на
плановия период дават възможност да бъде поставена съответната диагноза, базирана
на следните основни констатации:
 Община Троян е отстъпила водещото си място в икономическия комплекс на
Ловешка област;
 Някои от структуроопределящите производства в национален, областен и
общински мащаб са прекратени, без ясни възможности за тяхното
възстановяване;
 Находчивостта и предприемчивостта на местния бизнес играе важна роля за
устойчивостта на икономиката на общината;
 Община Троян, чрез своите еднолични търговски дружества е гарант за
предоставянето на услуги, осигуряващи качествена жизнена среда.
Важен елемент от социално-икономическата структура на общината заема
туризма, като приоритетен сектор.
Туризмът е съществен елемент от прилагането на принципите за устойчиво
развитие на територията, инструмент за допълнително оживяване на икономиката и
възможност за разкриване на нови работни места в сферата на услугите.
Туристическата функция на община Троян е резултат от провежданата политика
за ефективно използване на разнообразните туристически ресурси, разположени на
общинската територия – тези с природен, антропогенен и смесен характер.
Осигуреността на различните по характер туристически ресурси даде
възможност да се развият разнообразни форми на туризъм.
Туристическите ресурси и провежданата политика за ефективното им
използване за целите на социално-икономическото развитие на общината са факторите
за развитие на определени туристически дейности като: туроператорска
и
туристическа агентска дейност; хотелиерство и ресторантьорство; туристическа
реклама, обмен на валута и др.
Туристическата инфраструктура (в частта й средства за подслон и места за
настаняване) включва значителна материална база. На територията на общината към
01 януари 2010 г. са категоризирани 230 средства за подслон и места за настаняване с
общо 3013 легла, в т.ч. 15 хотела, 1 вилно селище, 13 семейни хотела, 8 почивни
станции, 4 пансиона, 48 къщи и др. Съществува и ведомствена база с над 500 легла,
които не са със свободен достъп, поради което не се категоризират.
Динамиката в развитието на хотелската база и броя на леглата в нея
бележи тенденция на постоянно нарастване. Така броят на средствата за подслон и
местата за настаняване се е увеличил от 128 броя (2004 г.) на 230 броя (2010 г.), а на
леглата – съответно от 1844 бр. на 3013 бр. През последните няколко години все
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повече жители на общината осъзнават ползата от предоставяне на свободния жилищен
фонд за нуждите на туризма.
Качествената характеристика на средствата за подслон и местата за настаняване
показва, че на този етап преобладават нискокатегорийните (еднозвездни и двузвездни)
хотели, къщи, хижи и др. Те са ориентирани към сегмента от по-неплатежоспособни
туристи.
С утвърждаването на туризма като приоритетно направление в общинския
социално-икономически комплекс, инвестиционната политика в сектора се ориентира и
към изграждане на висококатегорийни средства за подслон – три- и четиризвездни
хотели (над 50 легла) и къщи с по-голям леглови капацитет. Ориентацията към
изграждане на малки семейни хотели, предлагащи и условия на домашен уют е друга
положителна тенденция в развитието на туристическата инфраструктура.
Другият важен елемент на туристическата инфраструктура са заведенията за
хранене и развлечения. Те са 197 бр. към 01 януари 2010 г., от които най-голям е броят
на питейните заведения и най-вече кафе-аперитивите. Почти са ликвидирани
заведенията, разположени в преустроени гаражни помещения, на много други се
извършиха реконструкции и разширения, с което значително се подобри интериора.
Преобладават обектите с капацитет до 50 места и категория “две звезди”. През
последните години значително се увеличиха ресторантите и заведенията за топли
закуски.
Разширяването на туристическата инфраструктура в община Троян логично е
съпроводено с тенденция на нарастване броя на туристите. Ако общината през 2005 г.
е била посетена с цел туризъм от 50 хил. души, то през 2009 г. туристите са 85 хил.
души. По същия начин се е увеличил и броят на чуждестранните туристи, които от 3
хил. души (2005 г.) достигат до 4.5 души (2009 г.).
През последните години значително се увеличи събираемостта на
туристическата такса, макар че все още има какво да се желае в това отношение – от
13 000 лв през 2005 г. на 41 631 лв през 2009 г. С това се увеличи възможността да се
изразходват повече средства за нуждите на туризма, съобразно заложените дейности в
плана за развитие.
Продължава работата на общинската администрация с местните и регионални
сдружения, НПО и частните сдружения в сферата на туризма за подобряване културата
на обслужване и туристическия имидж на общината.
Все повече се активизира дейността, свързана с туристическия маркетинг и
реклама (участие в повечето национални и някои международни туристически борси,
организирани туристически турове, издадоха се нови тематични дипляни, CD-филм,
нов туристически сайт на общината).
Не малко беше направено и по отношение на квалификацията на кадрите, а
именно: наличие на специализирана паралелка по “Маркетинг в хотелиерството” към
СОУ “Васил Левски”, гр. Троян и създадения по-късно лицензиран център за
професионално образование и обучение към същото училище; специализирано
училище в гр. Априлци, в което преобладават учениците от община Троян;
професионална паралелка за “Планински водачи” към училището в с. Черни Осъм,
която е единствена в страната.
В сектор здравеопазване, през периода 2007-2010 г. не са настъпили изменения
в броя и структурата на лечебните и здравни заведения, както и в здравната
осигуреност на населението в общината. Промениха се значително изискванията към
лечебните заведения за болнична помощ по осигуряване на по-качествено, по-високо
технологично обслужване, с високо квалифициран и достатъчен брой специалисти.

6

Междинна оценка на Общинския план за развитие на община Троян за периода 2007 – 2013 г.

През периода се извърши значителна инвестиция, в размер на 1 700 000 лв., за
“МБАЛ-Троян”- ЕООД, чрез проект за енергийна ефективност- инженеринг с
гарантиран резултат.
Посочените промени и извършени инвестиции са причина за корекция в SWOT
анализа и залагане на мерки за дооборудване на “МБАЛ-Троян”- ЕООД в
индикативната таблица, с оглед гарантиране запазването му на пазара на медицински
услуги.
Сферата, в която настъпиха най-значими промени от 2005 г. до момента в
законодателството и в политиките за уязвимите групи от населението е социалното
подпомагане и социалните услуги. Причините са социално-икономически, здравнодемографски и са свързани със сериозните последици от икономическата криза,
засегнали най-бедните и уязвими социални групи –инвалиди, възрастни и самотни
хора, лица с интелектуални и физически дефицити, сираци, етнически групи и др.
Към 31.03.2010 г. броят на подпомаганите лица и семейства от Дирекция
“Социално подпомагане” Троян е следният: месечно социално подпомагане получават
61 лица; 2794 семейства са подпомагани с детски надбавки; съгласно Закона за
интеграция на хората с увреждания на 2689 лица, в т.ч. на 164 деца, с увреждания се
отпускат месечни социални помощи. През 2009 г. целева помощ за отопление са
получили 1407 лица. През 2010 г. 25 лица са включени в програмата “Личен асистент”.
Социалните услуги предоставяни на територията на общината са следните:
 Дневен център за деца с увреждания в с. Дълбок дол с капацитет 20 места;
 Център за временно настаняване в с. Дълбок дол с капацитет 15 места;
 Защитено жилище в с. Дълбок дол с капацитет 6 места;
 Домашен социален патронаж с капацитет 200 места, с кухни в гр. Троян и в
с. Врабево, обслужващ потребители от 14 населени места в общината;
 “Личен асистент”, “Социален асистент” и “Домашен помощник”.
Предстоят довършителни строително-монтажни работи и оборудване на
бъдещия Дом за стари хора в с. Добродан, което е възможност за предоставяне на нова
социална услуга за възрастни и самотни хора в общината.
Предстои разработване на областна и общинска стратегии за развитие на
социалните услуги,
които ще се изработят на база детайлно проучване на
потребностите в общността и ще бъдат насока, по която ще се развиват на областно и
общинско ниво социалните услуги.
Развитието и издръжката на образованието е един от основните ангажименти на
местната власт.
През 2010 г. завършва вторият етап от „Програмата за училищното образование
и предучилищно възпитание и подготовка в Община Троян 2008-2010 г.”, която е част
от Стратегията за развитие на средното образование в община Троян за периода 2005 –
2013 г. Завършена е в голяма степен оптимизацията на мрежата от учебни и детски
заведения в съответствие с териториалната демографска карта.
През 2010 година на територията на общината фунционират една детска ясла,
две обединени детски заведения, пет целодневни детски градини и една седмична, със
седем изнесени групи към тях по селата. Общият брой на децата от 0 до 6 годишна
възраст, обхванати в детски и учебни заведения е 1030 в 45 групи. Единствената
нощуваща група в общината е в Седмична детска градина – с. Калейца с 50 деца. В
изнесената група в с. Ломец към СДГ – с. Калейца е преустановена социалната услуга
от учебната 2009/2010 г., поради минимална средна месечна посещаемост под
норматива.
Намаляват децата, обхванати в детските градини по селата, което доведе до
липса на възможност за самостоятелна издръжка при прилагане на системата на
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делегираните бюджети. С Решение на Общинския съвет - Троян са преобразувани
съществуващите детски градини по селата като изнесени групи към детските заведения
в града. След извършената оптимизация, детските заведения намаляват от 16 на 8 и се
посещават през 2010 г. от 917 деца, разпределени в 39 групи в т.ч. и деца на
задължителна подготовка една година преди постъпване в първи клас. Разкриването на
средищни детски градини от две и повече села доведе до по-добра организация на
възпитанието и подготовката на децата. Като такива се оформят ЦДГ – с.Орешак (за
селата Орешак и Ч.Осъм), ЦДГ-с.Борима (за селата Борима и Г. Желязна) и СДГс.Калейца (за селата Калейца, Добродан и Ломец).
В резултат на доброто структуриране е постигнато следното:
- няма неприети деца в детските заведения;
- пълен обхват на децата, подлежащи на задължително обучение, една година
преди постъпване в първи клас и в изнесените групи по селата.
Намалява и броят на учениците. През последните години са закрити две
училища: ОУ в с. Голяма Желязна и ОУ ”Св.Кирил и Методий”, с. Добродан. За
учебните 2008/2009 и 2009/2010 г. учениците намаляват с по 100 спрямо предходната
учебна година. През 2010 година в общината има 10 общински училища с 2793
ученици, разпределени в 139 паралелки и три държавни училища. И през 2009/2010
учебна година са разкрити маломерни и слети паралелки, които са съответно: 18
маломерни (с 4 повече от предходната година) и 11 слети (с 2 повече от предходната
година).
Тревожен е високият процент отпаднали деца в задължителна училищна възраст,
а има и деца, не обхванати от системата на образование. За последната учебна година
от нашата община са отпаднали 33 ученици, 7 от тях от І-ІV клас и 26 от V-ХІІ клас.
Най- голям е относителният дял на децата от рискови групи (ромски произход).
Причините за отпадане от училище могат да бъдат групирани, както следва:
- Икономически - ниски доходи на семействата, безработни родители;
- Социални - родителска незаинтересованост, липса на контрол от страна на
семейството, отрицателно въздействие от страна на средата, лоши битови
условия, влияние на различни криминогенни фактори;
- Личностни - липса на мотивация за учене, негативно отношение към
училището, трудности в общуването с учители и съученици;
- Административни - недостатъчна работата на педагогическите колективи и
общинска администрация по събиране на данни, оценка, контрол и анализ на
децата в задължителна за обучение възраст и движението на учениците по
класове, етапи и степени. Необходимо е по-стриктно обвързване на
социалните помощи с посещаемостта на децата в училище и засилен контрол
по тази дейност. Необходимост от създаване на Национален единен регистър
за отчитане движението на децата и учениците.
Съгласно определените с Постановление №84/06.04.2009 г. на Министерски
съвет критерии за определяне на средищни училища в България и финансовите правила
за допълнителни средства за обучението на учениците в тях, седем от общинските
училища са включени в списъка на средищните учебни заведения: ОУ ”Васил Левски”,
с. Борима, ОУ ”Христо Ботев”, с. Врабево, ОУ ”Любен Каравелов”, с. Дебнево, СОУ
”Васил Левски”, с. Черни Осъм, ОУ ”Васил Левски”, с. Орешак, ОУ ”Иван
Хаджийски”, гр. Троян, СОУ ”Св. Климент Охридски”, гр. Троян. С Постановление
№212/02.09.2009 г. на Министерски съвет ОУ ”Васил Левски”, с. Борима е определено
за защитено училище. Определянето им като такива доведе до допълнително
финансиране за подсигуряване на целодневна организация на обучение и възпитание,
организирано хранене в ученически стол и транспорт. С Решение № 300/28.05.2009 г.

8

Междинна оценка на Общинския план за развитие на община Троян за периода 2007 – 2013 г.

на Общински съвет Троян и Заповед № РД 14-110/07.07.2009 г. на министъра на МОН,
Основно оздравително училище ”Христо Ботев”, с. Врабево е преобразувано в Основно
училище „Христо Ботев” с несамостоятелно общежитие.
Организиран е транспорт за учениците в задължителна училищна възраст (до
навършване на 16 години). Община Троян разполага със 7 собствени ученически
автобуси и един собственост на училището в с.Черни Осъм, с които се извършва
превозът до средищните училища. Трудности съществуват по отношение спазването на
всички нормативни изисквания към собствените училищни автобуси. Осигурени са и
договори с превозвачи по някои линии.
Всяко учебно заведение има необходимия брой ученици за издръжка на
персонала по Единния разходен стандарт, определен от държавата; делегираните
финансови средства от държавата се разходват целесъобразно. Допълнително, с цел попълно обхващане и задържане на учениците в училище, се финансират:
- със средства – местна отговорност: столово хранене за децата и учениците,
субсидиране на извънкласните форми ”Пътуващо училище” и „Училище в природата”,
еднократни помощи за абитуриенти – сираци;
- със средства – държавна отговорност по Национални програми на МОМН:
закуска за учениците І-ІV клас и на 6-годишните деца от подготвителните групи и
класове; безплатни учебници и помагала за децата от ПГ и учениците от І до VІІ клас.
От началото на учебната 2009/2010 година е открит със Заповед №РД-14124/20.07.2009 г на МОМН Общински педагогически център, който предоставя
безплатно обучение по интереси на 573 ученици.
Демографската криза и увеличаващата се безработица водят до изявена
тенденция за намаляване на учениците в учебните заведения през последните
години.
Същевременно се води политика за подобряване качеството на образование
и увеличаване средствата за издръжка на един ученик, определени с единен
разходен стандарт.
Поддържането на относително голям брой училища за общината води до
неефективност на разходите и допълнително забавя процеса на инвенстиции в
повишаване на качеството на образование. От друга страна намаляването на броя на
учебните заведения е обвързано с необходимостта от добре организиран транспорт и
съответно добра пътна инфраструктура. Изучаваните специалности в професионалните
паралелки не отговарят напълно на потребностите на пазара на труда и не осигуряват
възможност за социална реализация на подрастващите. Сложната икономическа
обстановка в региона допълнително затруднява прогнозирането и планирането на
професионалното обучение.
През 2009 г. са извършени ремонтни дейности на почти всички общински
училища и детски заведения на обща стойност около 4 мил. лв.
След обективен анализ на актуалното състояние на детските градини и училища
извеждаме на преден план следните изводи от постигнатото до момента в сферата на
образованието в община Троян:
 Оптимизирана училищна мрежа, създадени защитени и средищни училища и
детски градини;
 Обновена и модерна материална база;
 Наличие все още на голям брой маломерни и слети класове;
 Наличие на необхванати и отпаднали ученици;
 Недостатъчно уреден транспорт;
 Добра организация на свободното време на учениците от началото на
учебната 2009/2010 година и през ваканциите;
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 Тенденция на обвързване на образованието със социалната политика.
Цялостната дейност по организацията на културния живот в общината се
осъществява от 20 читалища, 2 музея, 1 Младежки духов оркестър с мажоретки,
Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата – с. Орешак,
Дружество на Троянските писатели и Дружество на Троянските художници.
Въпреки демографските и икономически характеристики на съвремието ни,
читалищата осъзнават своята роля, полагат усилия и активизират своята дейност.
Дейността им обхваща направленията:
1. Библиотечна дейност.
2. Организация на местни празници, обичаи и традиции, организиране на
литератуни четения и представяне на нови книги.
3. Участие на художествените колективи в конкурси, фестивали, събори и
Традиционния празник на сливата и троянската сливова ракия.
4. Работа на читалищните ръководства по проекти.
В сферата на спорта е приет Правилник за награждаване на спортисти.
Възстановени са мъжките отбори по футбол и баскетбол. Извършени са мероприятия,
свързани с подобряване на материалната база за развитие на различни видове спорт.
Традиционни спортни събития:
- Световен и европейски шампионат по мотокрос „Гранд приз България”;
- Етапи от колоездачната обиколка на България;
- Източно-европейски шампионат по мотокрос;
- Пролетен турнир по футбол на стадион „Чавдар”;
- Новогодишен турнир по футбол в зала;
- Общински ученически игри.
УРБАНИСТИЧНО И УСТРОЙСТВЕНО РАЗВИТИЕ, ПРОЕКТНА ОСИГУРЕНОСТ
Като резултат от инвестиционните намерения на собствениците на недвижими
имоти, намиращи се на територията на общината, се изработват и внасят за одобряване
подробни устройствени планове (ПУП).
След влизането в сила на Закона за устройство на територията (ЗУТ) (ДВ,
бр.1/2001 г.), община Троян е възлагала изработването на устройствени схеми (УС) и
планове (УП).
Община Троян е възложила да се изработят общ устройствен план (ОУП) на
Археологически комплекс „Состра”, село Ломец, ОУП на м. „Капинчо”, гр. Троян и
ОУП на Туристическа лакализация с.Чифлик, който са в процес на одобряване. През
2010 год. ще бъде възложено да се изработят ОУП на парк “Лъгът”, гр. Троян и ОУП на
Туристическа локализация “Язовир Сопот”, село Голяма Желязна.
През периода 2007-2010г. значителни усилия бяха положени за създаване на
съвременна планова основа за устройство на територията, като в тази връзка са
възложени и изработени следните Подробни устройствени планове (ПУП):
- ПУП кв.151 – тр.Троян " – одобрен;
- ПРЗ кв.146,140 и 141 – Троян " – одобрен;
- ПРЗ кв.244,245 и 246 – Троян " – одобрен;
- ПУП ЖК “Буковец-2” - изработен, процедира се;
- ПУП Орешак – център - изработен, процедира се;
- ПУП Турлата -изработен, процедира се;
- ПУП “Ливадето” - възложен;
Съгласно изискванията на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (ДВ,
бр.34/2000 г.), за цялата територията на община Троян са одобрени кадастрални карти и
кадастрални регистри (КК и КР), които се поддържат в актуално състояние от Служба
по геодезия, картография и кадастър гр. Ловеч по реда на ЗКИР.
10

Междинна оценка на Общинския план за развитие на община Троян за периода 2007 – 2013 г.

Изработени и приети са карти за устройствено планиране на село Орешак и
вилна зона на с. Орешак, село Чифлик и вилната зона на с. Чифлик, село Шипково и
вилната зона на с. Шипково. Изработен е нов подробен устройствен план (ПУП) –
застроителен и регулационен план (ЗРП) на туристически комплекс „Беклемето” в
землищата на селата Балканец и Бели Осъм.
През 2010 год. ще се възложи да се изработи подробен устройствен план (ПУП)
– план за регулация за частично изменение на уличната регулация (ПР за ЧИРП) на
село Старо село и село Чифлик и да се извърши геодезическа снимка или да се оцифри
надземната инфраструктура (ел. стълбове, улични лампи, шахти, водостоци, входове,
чешми, кладенци, подпорни стени, слогове, градинки, тротоари, плочници, асфалтови и
бетонни площадки, алеи, водни площи, външни стълбове, навеси, тераси, паркинги,
кабелни мрежи, канавки и релеф със сечения през 1 м.)., с което ще бъдат изработени
карти за устройствено планиране на двете села.
През следващите години постепенно ще се възложи изработването на подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация за частично изменение на уличната
регулация (ПР за ЧИРП) на останалите села на територията на Община Троян и
извърши геодезическа снимка или да се оцифри надземната инфраструктура (ел.
стълбове, улични лампи, шахти, водостоци, входове, чешми, кладенци, подпорни
стени, слогове, градинки, тротоари, плочници, асфалтови и бетонни площадки, алеи,
водни площи, външни стълбове, навеси, тераси, паркинги, кабелни мрежи, канавки и
релеф със сечения през 1 м.), с което ще се изработят карти за устройствено планиране
на цялата община.
Необходимите средства следва да се планират предвид площта на територията,
която трябва да бъде включена, т.е. за която липсват необходимите планове, а именно:
Устройствени схеми (УС) и устройствени планове (УП):
- УС: около 890 000 dka;
- ОУП на община Троян: около 890 000 dka;
- ПУП - различен вид урбанизирани територии – около 27 000 dka.
Съществуващата планова осигуреност по вид и площи не съответства на
изискванията на действащата нормативна уредба и не може да удовлетвори
потребностите на органите на местната власт в общината за провеждане на политиката
по регионално развитие и устройството на територията.
Източниците на необходимите средства за възлагане на изготвянето на
необходимите схеми и планове трябва да се потърсят от:
- държавния бюджет;
- общинския бюджет;
- специализирани международни програми и проекти за пилотни обекти;
- от инвестиционните намерения на инвеститорите за територията на
общината;
- други.
ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Същинското транспортно обслужване на общината се осигурява от
второкласен Републикански път ІІ-35 с дължина на територията на общината 40,4 км.
Състоянието на техническите елементи на 50% от дължината му са в
незадоволително експлоатационно състояние. Около 11 км са на територията на гр.
Троян. За отвеждане на движението извън централната градска част се одобри
Алтернативно трасе през индустриалната източна част на града. Трасето е разделено на
8 участъка, като за 6 от тях са изработени технически документации.
През територията на общината минават и четири третокласни пътя:
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Път ІІІ-402 (от разклон Добродан – границата с община Угърчин), с дължина
около 24,5 км, е в незадоволително експлоатационно състояние. Предстои актуализация
на техническата документация от Областно пътно управление за предстоящ ремонт.
Път ІІІ-358 (от Камен мост – Шипково – Рибарица) с дължина 22,3 км е в добро
експлоатационно състояние. През 2006 год. завърши реконструкцията му. Поради
малките транспортни потоци, пътят не се поддържа при зимни условия и понякога
около 4 месеца е затворен.
Път ІІІ-3505 (Стефаново – Дебнево – Гумощник – Априлци), с дължина 17 км,
минава в източната част на общината и свързва областния град с община Априлци.
Експлоатационното му състояние е добро.
Път ІІІ-404, с дължина 2,3 км, свързва общината при с. Дебнево с община
Севлиево. На наша територия пътя е в добро експлоатационно състояние.
Общата оценка за състоянието на републиканските пътища е незадоволителна.
Необходими са спешни ремонти на плануваните за целта участъци, за които има вече
изработени технически документации.
Друга съществена роля при развитие на транспорта в общината има и
изградената четвъртокласна и местна пътна мрежа (с общо наименование общинска
пътна мрежа), с обща дължина 256,3 км. През последните три години се
реконструираха около 14 км участъци от нея. Изработиха се технически документации
за реконструкция на пътища: за път GAB 1164 - от границата с община Севлиево, в
района на с. Врабево, през с. Добродан до път ІІ-35; и за път LOV 1137 Троян –
Балабанско до път ІІІ-358. С отделни части от техническия проект за път LOV 1137
общината кандидатства по Оперативна програма “Регионално развитие”, където беше
одобрена, но поради изчерпване на средствата не се подписа договор.
Общата оценка за състоянието на общинската пътна мрежа е незадоволителна, и
ако в следващите години не се предприемат мерки за преасфалтирането й, разходите за
поддържане ще се увеличават.
Като общо заключение пътната мрежа на територията на общината е обхванала
населените места в местен и републикански план, но в експлоатационно състояние
около 50% от нея се нуждае от незабавна реконструкция.
ЖП Транспорта се осъществява чрез частта от железопътен път № 25 Свищов –
Левски – Ловеч – Троян. Дължината на участъка на територията на общината е 13 км.
Общината трудно може да оказва влияние на развитието на изключително
държавен сектор от транспорта в страната. Прави впечатление, че през последните
години са пуснати нови мотриси за обслужване пътникопотока по трасето.
Водоснабдяването на община Троян се осъществява от водовземания от
притоците на река Осъм. Град Троян се водоснабдява от три водоизточника, като наймного вода се взима от “Въртяшката” и Група Черни Осъм. Ползват се и оросителни
полета в мах. Миревска. Водопроводните мрежи са предимно етернитови с малки
диаметри, строени 1957 – 1960 год. Периодично се извършват реконструкции и
подменят с полиетиленови, като към момента за град Троян съотношението на
отделните видове тръбопроводи е: 19.14 % етернитови; 30.48 % стомана; 0.68 %
поцинковани и 49.72 % полиетиленови.
За подобряване на състоянието на водопроводната мрежа са предприети мерки,
като към настоящия момент се изпълняват три проекта по ОП „Околна среда 2007-2013
г.” и един проект по Програмата за развитие на селските райони.
Изработена е програма за узаконяване на местни водоизточници,
нестопанисвани от
„В и К - Стенето”- ЕООД, гр. Троян. Изработени са проекти за
СОЗ на “Плачков дол” и “Свиньовете”.
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Общата оценка за състоянието на водопроводната мрежа е добра. Няма режим
на водоподаване. Реализирането на изработените проекти за водните цикли на
населените места неминуемо ще променят съотношението между различните видове
тръби и загубите от 62% ще намалеят значително.
Канализационната мрежа в град Троян е с дължина 48.5 км. Канализацията е с
малка пропусквателна способност и неспособна да поеме повърхностни води. Има пет
зауствания в р. Осъм, което налага спешната й реконструкция.
Понастоящем канализационната мрежа в общината обхваща колектори и
отвеждащи съоръжения с обща дължина 90.9 км. Голяма част от нея е колекторна
система, непредназначена за канализационни фекални води, а само за повърхностни.
Изградено е и първото стъпало на градската ПСОВ-Троян. В процес на изграждане е
втори етап – биологично пречистване, финансирането на което се осигурява от ОП
„Околна среда 2007-2013 г.”.
Състоянието на канализационата мрежа в Троян наложи незабавна
реконструкция, която започна с частично реконструираните по одобрения през 2003 г.
идеен проект на участъци ІА, І, ІV и VІ.Участъците от клонове І, ІV и VІ се
реконструираха по спечелен проект от Оперативна програма “Околна среда”. С
цялостната реализация на интегрирания проект за водния цикъл на гр. Троян и с.
Орешак ще се доведат около 80% от отпадните води до пречиствателната станция.
Канализационната система ще отговори на изискванията за опазване на околната среда,
за бъдещото развитие на туризма и рекреацията в общината.
Предстои реализацията на интегрирания проект за водния цикъл на с. Шипково.
Изработва се технически проект за водния цикъл на с. Врабево за реализацията
на който ще се търси финансиране от Програмата за развитие на селските райони.
Тези обстоятелства неминуемо водят до значително подобряване на цялата
канализационна мрежа в общината, а от тук и на факторите за една по-чиста околна
среда.
Далекосъобщителната мрежа обхваща всички населени места в общината.
Модернизирана е съобщителната мрежа, като около 85% е цифровизирана. В Троян има
автоматична междуселищна телефонна централа с неограничен цифров телефонен
достъп. Има осигурен достъп до интернет.
Пощенските услуги се осъществяват от функциониращите в отделните населени
места пощенски станции. Изпълняват се и услуги от възложители, като плащане на
пенсии, застраховки и др.
По отношение на енергийната инфраструктура, на територията на общината
няма ТЕЦ. Съществуват три броя ВЕЦ с обща мощност 2 350 KVA, с годишно
производство 15 000 KWh.
През 2007 г. се реализира частна инициатива като се изгради ветроенергиен парк
в землището на с. Шипково с мощност с годишно производство 4 800 MW.
Всички населени места са електрифицирани. Има 300 бр. трансформаторни
поста с обща мощност 90 000 KVA. Разширението и реконструкцията на ел. мрежата е
дейност на друго институция, но като цяло е в добро техническо състояние. Направени
са предварителни проучвания за газификация на гр. Троян.
След изтичане на срока на действие на Програмата за опазване на околната
среда в община Троян за периода 2004-2007 г. беше разработена нова, като програмата
за подобряване на зелената система на гр. Троян стана елемент от нея, съгласно
образеца, предложен от Министерството на околната среда и водите.
Новата програма за опазване на околната среда в община Троян е с период на
действие 2008 – 2011 г. Съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците
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е разработена програма за управление на дейностите по отпадъците в община Троян за
периода 2006 – 2011 г.
Въздух: За периода след 2004 г. нови имисионни (фонови) измервания на не са
извършвани, тъй като при проведения мониторинг не са констатирани превишения на
нормите на серен диоксид, азотен диоксид, прах и сероводород.
Провеждан е емисионен контрол на горивните инсталации на „Лесопласт” АД,
„Елма” АД, „Витекс”АД и „Балканфарма-Троян”АД. При констатирани превишения на
емисионните норми на „Лесопласт” АД и „Елма” АД са налагани имущствини санкции
от РИОСВ – Плевен. Към настоящия момент със санкция е „Лесопласт” АД. 80% от
размера събраните суми от санкциите постъпват в общинския бюджет.
Води: За подобряване качеството на повърхностните води започна да
функционира първия етап на ПСОВ-Троян и се строи втория етап.
Всички, които заустват отпадъчни води над 10 куб.м/денонощие във водни
обекти подлежат на издаване на разрешително и задължителен мониторинг. След 2005
г. Басейнова дирекция „Дунавски район” издава разрешителни за водовземане и
ползване на воден обект. Контрола по изпълненията на условията в тах е на РИОСВ –
Плевен, като при проверките съдействие оказва и общинска администрация. При
констатирани нарушения се налагат санкции.
Водите в зависимост от качествените показатели и ползването им се разделят на
три категории:
Първа – води, които се ползват за питейни нужди в хранителната и други
промишлености, изискващи вода от същото качество.
Втора – води, които се ползват за водопой на животни, културни нужди,
рибовъдство, воден спорт и други.
Трета – води, които се ползват за напояване, за промишлеността и други нужди.
За осъществяване контрола на повърхностните течащи води се използват
резултатите от извършваната мониторингова дейност по Националната система за
мониторинг на повърхностни води (НСМОС). На територията на общината над с.Черни
Осъм има обособен пункт (елемент от НСМОС) за наблюдение на качеството на
повърхностните води. В този участък реката е първа категория, т.е. няма замърсители с
антропогенен характер. Категорията на реките преди населените места е първа - за р.
Рогачева преди с. Чифлик, за р. Жеравица и р. Крайовица преди с. Черни Осъм, за р.
Топля преди с. Голяма Желязна, р. Кнежа преди с. Балканец и р. Зеленика преди с. Бели
Осъм. След населените места реките са втора категория, а след гр.Троян – р.Осъм е
трета категория.
Почви: Замърсените с отпадъци почви през изминалия период за почиствани от
фирмата, изпълняваща дейностите по отпадъците и от собственици на засегнатите
терени по предписания от Община Троян.
Отпадъци: Системата за разделно събиране на отпадъците се е разширила с 60
бр. нови съдове, разположени в необхванати от пилотния проект райони на гр.Троян и
с.Орешак.
От 2008 г. започна експлоатацията на втора клетка на депото. Капацитета на
първа клетка на е изчерпан напълно, поради технологична невъзможност за
рекултивацията й преди да бъде запълнена втора клетка.
„Зелените отпадъци” – листната маса от паркове и градини и клони от дървета се
третират отделно от битовите отпадъци. По открит способ от листните отпадъци се
произвежда компост, използван при благоустройствените дейности, провеждани в
градската зелена система.
Шум: В рамките на своята компетентност общинска администрация е издавала
предписания и контролирала източничите на шум в бита.
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Радиационна обстановка: Не са констатирани изменения и превишения на
нормите на наблюдаваните показатели - бета и гама лъчение.
Зелена система: Реконструирана е растителността по ул. „Радецки”, ул. „Христо
Ботев”, ул. „Димитър Икономов - Димитриката”, ул. „БочоПопов”. От 2007 г. до 2010 г.
са засадени 70 бр. дървета, около 1000 бр.храсти и са оформени нови тревни площи.
Премахнати от зелената система на града са изсъхнали дървета и дървета, доказано
рушащи сградния фонд.
ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ
През последните две години се очертава тенденция на ръст на данъчните
приходи спрямо собствените приходи от 27,6% през 2006 г. на 35,8% през 2009 г. Като
заплаха може да се отбележи възможността при нарастваща безработица да не се
съберат планираните приходи от местни данъци.
Приходите от общински такси запазват нивото на съотношение към размера на
собствените приходи.
Приходите от разпореждане с общинско имущество са най-непредвидимия
приход. Очертаващата се за сега трайна тенденция е спад на относителния дял на тези
приходи спрямо собствените приходи – от 24% през 2006 г. на 4 % през 2009 г.
Като заплаха при планирането и изпълнението на неданъчните приходи се
очертават:
- спад на търсените от гражданите технически и административни услуги;
- спад на инвеститорския интерес към общинско имущество;
Основния приходоизточник в бюджета на общината продължават да бъдат
субсидиите от централния бюджет, като за 2009 г. те представляват 76% от общите
приходи.
Като заплаха следствие от икономическата криза може да се определи факта, че
при неизпълнение на приходите в консолидирания републикански бюджет, размера на
субсидиите за местния бюджет ще бъдат намалени.
Това вече беше факт през 2009 г., когато предоставените субсидии бяха
намалени с 10%.
Разходите не отчитат почти никаква гъвкавост, тъй като оперативните пера
представляват 85% от бюджета. Останалите 15% са капиталови разходи.
През 2009 г. Община Троян започна усвояване на средства по Оперативни
програми от структурните фондове на ЕС, Кохезионния фонд и Разплащателна агенция
към Държавен фонд ”Земеделие”. Реализирането на тези проекти поставя ново
предизвикателство към бюджета относно наличие на паричен ресурс, необходим за
извършване на плащания преди тяхното одобряване от управляващия орган, както и за
подсигуряване на
дължимото общинско съфинансиране. Несигурността от
изпълнението на приходната част ограничава възможността за използване на собствен
ресурс, т.е. ще се наложи външно кредитиране и увличаване размера на поетия
общински дълг.
Възможности за максимално ограничаване и противодействие на евентуалните
заплахи:
- Засилване на контрола по събираемостта на публичните приходи;
- Разкриване на нови приходоизточници;
- Гъвкаво използване на общинската собственост;
- Ефективно и целесъобразно разходване на публичните разходи;
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Изложената кратка оценка на изпълнението на Общинския план за
развитие за периода 2007-2013 г. е отразена по приоритети, мерки, програми и
проекти в приложената Индикативна финансова таблица.
Важен източник на финансови средства за изпълнение на Общинския план за
развитие са Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския
съюз, по които Община Троян е допустим бенефициент, и Програмата за развитие на
селските райони 2007-2013 г.
Към настоящия момент, Община Троян изпълнява три проекта по Оперативна
програма „Околна среда 2007-2013 г.”, един проект по Оперативна програма
„Регионално развитие” 2007-2013 г. и един проект по Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007-2013 г.
От стартирането на процеса, до настоящия момент, Община Троян разработи и
подаде 12 бр. проектни предложения и е партньор по два проекта.
В процеса на изпълнение на Общинския план за развитие на Община Троян за
периода 2007-2013 г., Община Троян срещна редица трудности, които могат да бъдат
обобщени в следните направления:
 недостатъчен административен капацитет, както на отговорните институции,
така и на бенефициентите, в частност на Община Троян;
 негативният принос на глобалната икономическа криза, в резултат на която
възможностите за съфинансиране на проектите намаляха.
 усложнените процедури, когато се кандидатства за безвъзмездно
финансиране от Европейските фондове (ЕФ);
 липса на конструктивен диалог с отговорни държавни структури, свързани с
изпълнението на проекти, съфинансирани от ЕФ;
 ниско ниво на разплащане по почти всички оперативни програми.
Преодоляването на посочените трудности има и своите положителни страни,
като:
 натрупан опит, който ще бъде ползван в следващи периоди;
 добър диалог с икономическите и социални партньори на местно, общинско
ниво;
 прилагане на добри практики в областта на планирането и подготовката и
реализирането на проекти.
Освен от изложените факти, актуализацията на Общинския план за развитие на
Община Троян за периода 2007-2013 г. се налага и поради следните обстоятелства:
 част от планираните дейности вече са реализирани;
 друга част е извън компетентността на общината – бенефициенти на
помощта ще бъдат малки и средни предприятия, земеделски производители,
неправителствени организации, държавни институции и други физически и
юридически лица.
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА И АНАЛИЗИРАНИТЕ СЪЩЕСТВЕНИ
ПРОМЕНИ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ УСЛОВИЯ В ОБЩИНАТА, ОБУСЛАВЯТ
НЕОБХОДИМОСТТА ОТ АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ЗА
ОСТАТЪКА ОТ ПЕРИОДА НА НЕГОВОТО ДЕЙСТВИЕ.
Приложение: Индикативна финансова таблица – отчет на изпълнението
Настоящата междинна оценка на Общинския план за развите на община Троян
за периода 2007 – 2013 г. е приета с решение № 485-І от 24.06.2010 г. на Общинския
съвет – Троян.
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