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1. ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ
Настоящата комуникационна стратегия е изготвена във връзка с разработването на
План за интегрирано развитие на община (ПИРО) Троян за периода 2021-2027 г. и
изискванията, заложени в Методическите указания на разработване и прилагане на Планове
за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.
2. СЪЩНОСТ, ОБХВАТ И ЦЕЛ
Същността на Комуникационната стратегия е да стимулира съпричастността и
участието на населението на община Троян, структурите на гражданското общество и
бизнеса, развиващи дейност на нейната територия, както и на партньорите и
заинтересованите страни за участие в подготовката и изпълнението на ПИРО.
Времевият обхват е регламентиран от периода на действие на плана за интегрирано
развитие, времето за неговата подготовка и последващо отчитане на изпълнението му.
Целите на комуникационната стратегия са:

▪ популяризиране на ролята на ПИРО за развитието на общината;
▪ осигуряване на максимална прозрачност в процесите на разработване и изпълнение
на плана;

▪ повишаване участието и ангажираността на различни групи заинтересовани лица
към процесите на планиране на общинското развитие.
Комуникационната стратегия се основава на следните основни принципи:

▪ отчетност и публичност в дейността на общината – създаване на условия за
провеждане на дебати, предоставяне на балансирана и обективна информация, както
и осигуряване на възможност гражданите да изразяват своите очаквания и
предложения;

▪ защита на обществения интерес – изграждане на съпричастност в населението и
структурите на гражданското общество към проблемите на общината и
мотивирането им за участие в нейното управление;

▪ прозрачност – постигане и утвърждаване на определен информационен стандарт,
който удовлетворява обществената потребност от публичност в дейността на
Общината;

▪ ефективност и отчетност на разходите – постигане на максимални резултати с
наличните ресурси.
3. ЗАДАЧИ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ
За да бъдат постигнати целите на комуникационната стратегия и да се осигури
прилагането на принципа за партньорство и сътрудничество, при разработването на ПИРО
се изпълняват следните задачи:

▪ идентифициране на заинтересованите страни и участниците, към които
стратегията ще се прилага;

▪ формулиране на подходящи инструменти за комуникация с всяка група
заинтересовани страни както на етапа на разработване на ПИРО, така и при
неговото изпълнение и последващо отчитане;
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▪ определяне на инструменти за осигуряване на прозрачност и информация
относно структурата, съдържанието и изпълнението на ПИРО, очакваните
резултати и ползите за местната общност като цяло;

▪ подбор на инструменти за събиране на идеи от заинтересованите лица за
развитие на общината, в т.ч и потенциални проектни предложения;

▪ намиране на способи за привличане вниманието на заинтересованите страни и
гражданското общество за формиране на позитивно обществено мнение и
активна гражданска позиция по отношение участието и подкрепата на
ръководството на общината за подготовката и реализация на плана.
4. ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
4.1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
Заинтересованите страни са лица или групи, които могат да се възползват от
изпълнението и/или успеха на ПИРО, или които са ограничени от него.
Широкият набор от мерки, които се обхващат в ПИРО и проектите, които следва да
бъдат реализирани, оказват влияние върху различни групи с различни интереси. В
зависимост от конкретната ситуация (проект), заинтересованите страни могат да включват:
представители на бизнеса (работодатели); инвеститори; индустриални и търговски
обединения; професионални асоциации и браншови организации; неправителствени
организации; местни общности; граждански сдружения и др.
За целите на разработване и прилагане ПИРО е изготвен списък от заинтересовани
страни, който съответства на следните разбирания:

▪ Съгласно ППЗРР (Правилник за прилагане на закона за регионалното развитие)
„ПИРО се съгласува със заинтересованите органи и организации, с
икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и
представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на
общината“;

▪ Потенциалните бенефициенти по програмите на ЕСИФ и други донорски
организации следва да оказват пряко влияние върху разработването на
стратегическата част на плана, т.е. бъдещото развитие на общината;

▪ Потенциалните ползватели на благата, които се очаква да бъдат създадени в резултат
на изпълнението на ПИРО, могат да оказват индиректно влияние.
Съгласно горните разбирания, пряко или непряко влияние върху подготовката и
реализацията на ПИРО могат да окажат следните лица и групи:


Представители на бизнеса, в това число: еднолични търговци, земеделски
производители, кооперации; юридически лица, регистрирани по Търговския закон
(микро предприятия, МСП, ключови инвеститори на територията на общината),
представители на обединения и сдружения на бизнеса;



Представители на структурите на гражданското общество, в това число: НПО,
читалища, спортни клубове, туристически дружества, настоятелства и др. физически
лица;
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Представители на публичната и местната власт, в това число областната
администрация, общински съветници, кметски наместници.



Представители на образователни институции, социални заведения и др.



Представителите на експлоатационни компании.

На базата на така определение групи се създава база данни (регистър), в която се
описват конкретните лица и представляващи. Следва да се подчертае, че в нея са поместени
само тези групи от заинтересовани лица, които могат да окажат пряко влияние върху
процеса на разработване и изпълнение на ПИРО. Тя обхваща следните основни групи:

▪ Работна група за изготвянето на ПИРО
▪ НПО
▪ Бизнес
▪ Общински съветници
▪ Медии
▪ Експерти – общинска администрация
▪ Кметове на населени места
▪ Училища и детски градини
▪ Читалища, музеи и други културни институции
▪ Граждани
▪ Съседни общини - потенциални партньори за интегрирани проекти
За всяка група е изготвена матрица за попълване на данните за заинтересованата
страна/индивид. Матриците са показани в следващите таблици.
Таблица 1. Матрица на членовете на работната група
№
Име и фамилия
Длъжност
1

Телефони

E-mail

Телефони

E-mail

2
..
Таблица 2. Матрица на представителите на НПО
№
Организация
Представляващ
1
2
..
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Таблица 3. Матрица на представителите на бизнеса
№
Организация
Представляващ
1

Телефони

E-mail

2
..
Таблица 4. Матрица на представителите на Общински съвет
№
Име и фамилия
Телефони
1

E-mail

2
..
Таблица 5. Матрица на представителите на медиите
№
Организация
Лице за контакт
1

Телефони

E-mail

2
..
Таблица 6. Матрица на представителите на експертите в общината
№

Име и фамилия

Длъжност

Телефони

E-mail

1
2
..
Таблица 7. Матрица на кметовете и кметските наместници в общината
№

Име и фамилия

Длъжност

Телефони

E-mail

1
2
..
Таблица 8. Матрица на представителите на училищата и детските градини
Длъжност (учебно
№
Име и фамилия
Телефони
E-mail
заведение)
1
2
..
Таблица 9. Матрица на представителите на музеи, читалища и други културни институции
в общината
№

Име и фамилия

Длъжност (институция)

Телефони

E-mail

1
2
..
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Таблица 10. Матрица на гражданите (индивидуално представляващи се)
№
Име и фамилия
Телефони
E-mail 1

E-mail 2

1
2
..
Таблица 11. Матрица на представителите на съседни общини - потенциални партньори за
интегрирани проекти
Кмет / Друг
представител на
общинска
№
Община
администрация,
Телефони
E-mail
бизнеса и гражданското
общество от съседни
общини
1
2
..

4.2. ПОДХОД ПРИ ПОПЪЛВАНЕ НА МАТРИЦИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ
СТРАНИ.
Попълването на всяка матрица се осъществява посредством набор от техники и
действия.
Матрицата на работната група се попълва след издаване на заповедта на кмета за
сформиране на работна група за подготовка, изготвяне и одобряване на ПИРО. Само
лицата, посочени в тази заповед се записват в матрицата.
За попълването на матрицата на НПО се използват наличните данни за активни
НПО на територията на общината, събрани от други публични обсъждания. Използва се
информационния портал за НПО в България www.ngobg.info, Търговски регистър и
регистър на ЮЛНЦ (www.registryagency.bg), както и лични контакти.
Матрицата на бизнес организациите се попълва използвайки данни от други
публични дискусии, Търговски регистър, както и експертните познания на служителите,
предоставящи им съответните услуги.
Матрицата на общинските съветници се попълва посредством официалния
списък на съветниците в общината.
Матрицата с медии се попълва на базата на експертен опит, придобит по различни
проекти и интернет проучване.
Матрицата на експертите в общинската администрация се изготвя съобразно
експертизата на служителите в Общинска администрация.
Матрица на кметове на населени места се попълва съгласно официалните
регистри в общината.
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Матрицата на представителите на училища и детски градини се попълва чрез
използването на официалния регистър на МОН, както и поддържаната информация в
общината.
Матрицата на представилите на читалища, музеи и други културни
институции в общината се изготвя ползвайки официалните регистри на читалищата в
България и наличните данни за музеите на територията на общината.
Матрицата на гражданите се попълва текущо по време на целия процес на
разработване на ПИРО - чрез непосредствено събиране на информация от анкетните
проучвания, публични дискусии, както и лични предложения за включване в списъка или
волеизявления на съответния човек.
За попълването на матрицата на съседни общини - потенциални партньори за
интегрирани проекти се използват досегашния опит и бъдещите намерения на Общинска
администрация; наличните данни за активни НПО на територията на съседни общини;
информационния портал за НПО в България www.ngobg.info, Търговски регистър и
Регистър на ЮЛНЦ (www.registryagency.bg), както и лични контакти.
5. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ
Настоящата стратегия се прилага на няколко нива:

▪ Общи комуникационни дейности по етапите на подготовка, разработване,
прилагане и изпълнение на ПИРО. Обхващат дейности, които се осъществяват на
определени ключови етапи при изготвянето и изпълнението на ПИРО. При тях се
използват единни комуникационни канали и средства, чиято цел е да ангажират
максимално много заинтересовани лица.

▪ Конкретни комуникационни дейности, насочени към определените целевите
групи. Обхващат дейности, които са насочени към определена целева група и
използват най-подходящите за нея комуникационни средства и/или канали.
5.1. КОМУНИКАЦИОННИ КАНАЛИ
Комуникационните канали са средствата, чрез които дадена информация достига до
всеки един реципиент (приемащ), в случая заинтересовано лице.
Основните канали, които следва да се използват при изпълнението на
комуникационната стратегия са, както следва:
Електронни медии. Безспорно най-достъпната електронна медия е официалният
сайт на общината. Също така трябва да се използват сайтовете на местни и регионални
медии, портали и други.
Печатни медии. Чрез тях информацията относно ПИРО може да достигне до
заинтересовани лица, които не използват активно електронни канали за комуникация.
Социални медии (мрежи). В днешно време активните хора използват непрестанно
социални мрежи като Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube и др. Създаването и
поддържането на официални профили на Общината в тях ще повиши възможността за
ангажиране на по-голям контингент от жители в общината.
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Областен информационен център. Областните информационни центрове се
доказаха във времето като изключително полезен инструмент за комуникация между
общинските административни структури и гражданите на съответната област. Те дават
възможност посланията да достигнат до много широк кръг от хора, които надхвърлят
границите на общината.
Директна комуникация. Директната комуникация се осъществява на всички
събития, които се осъществяват в процесите на подготовка, разработване, прилагане и
отчитане на ПИРО.
5.2. КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
Комуникационните дейности са тези дейности, които ще се осъществят по
дефинираните комуникационни канали. За целите на настоящата стратегия те са групирани
според канала, по който ще бъдат осъществявани.
Комуникационен канал
Електронни медии
Печатни медии

Социални медии (мрежи)

Областен информационен център
Директна комуникация

Комуникационна дейност
Медийни участия, платени публикации, репортажи,
интервюта, аудио и видео клипове, банери, публикуване
на анкети и форми за обратна връзка.
Платени публикации, репортажи, интервюта, банери,
обявления.
Активно споделяне на информация за ПИРО и
съпътстващите го дейности. Публикуване на видео
съдържание от публични обсъждания, призиви на кмета,
репортажи, задаване на въпроси (анкети) на гражданите.
Популяризиране на процеса на изготвяне на ПИРО чрез
публикуване на съобщения и анкети на страницата си.
Организиране на събития: информационни дни, кръгли
маси, публични обсъждания, изложения, информационни
кампании, семинари за журналисти и др.

5.3. ПРИМЕРНИ ДЕЙНОСТИ СПРЯМО ЦЕЛЕВАТА ГРУПА
Изборът на комуникационни средства и дейности при прилагането на настоящата
стратегия следва да са съобразени със спецификата на посланията, характеристиката на
целевата група – реципиент на посланието, възможност за използване на интегриран
комуникационен микс.
В следващата таблица са дефинирани примерни дейности, които да се осъществят
спрямо определените целеви групи.
Таблица 11. Примерни дейности спрямо целевите групи
Целева група
Дейност
Директна комуникация с избрания изпълнител за разработване на
Работна група
ПИРО.
Публикуване на официална информация на уебсайта на Общината;
споделяне на публикации в социалните мрежи; организиране на
НПО
събития (публични обсъждания, кръгли маси); директна
комуникация чрез изпращане на имейл-съобщения; предоставяне
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Целева група

Бизнес

Общински съветници

Медии

Експерти – общинска
администрация
Кметове на населени места

Училища и детски градини

Читалища, музеи и други
културни институции

Граждани

Съседни общини потенциални партньори за
интегрирани проекти

Дейност
на анкети за проучване на мнението, изготвяне на информационни
и рекламни материали (бюлетини, брошури, банери и др.).
Публикуване на официална информация на уебсайта на Общината;
споделяне на публикации в социалните мрежи; организиране на
събития (публични обсъждания, кръгли маси); директна
комуникация чрез изпращане на имейл-съобщения; предоставяне
на анкети за проучване на мнението, изготвяне на информационни
и рекламни материали (бюлетини, брошури, банери и др.).
Директна комуникация (изпращане на покани за публични
обсъждания, кръгли-маси), предоставяне на анкети за проучване
на мнението; покани за участие в медийни прояви и репортажи.
Поради естеството на тази група – заинтересована страна и
комуникационен канал, дейностите са свързани с: Участие в
предавания, репортажи, даване на интервюта, списване на текстове
за платени публикации, покани за участие (отразяване) на
публични събития, директна комуникация чрез изпращане на
имейли.
Директна комуникация между работната група и експертите в
Общинска администрация.
Директна комуникация чрез изпращане на имейл-съобщения;
предоставяне на анкети за проучване на мнението им.
Публикуване на официална информация на уебсайта на Общината;
споделяне на публикации в социалните мрежи; организиране на
събития (публични обсъждания, кръгли маси); директна
комуникация чрез изпращане на имейл-съобщения; предоставяне
на анкети за проучване на мнението; изготвяне на информационни
и рекламни материали (бюлетини, брошури, банери и др.).
Публикуване на официална информация на уебсайта на Общината;
споделяне на публикации в социалните мрежи; организиране на
събития (публични обсъждания, кръгли маси); директна
комуникация чрез изпращане на имейл-съобщения; предоставяне
на анкети за проучване на мнението; изготвяне на информационни
и рекламни материали (бюлетини, брошури, банери и др.).
Публикуване на официална информация на уебсайта на Общината;
споделяне на публикации в социалните мрежи; организиране на
събития (публични обсъждания, кръгли маси); предоставяне на
анкети за проучване на мнението, изготвяне на информационни и
рекламни материали (бюлетини, брошури, банери и др.);
информационни кампании; директно изпращане на имейли (за
тези, които са предоставили контакт).
Публикуване на официална информация на уебсайта на Общината;
споделяне на публикации в социалните мрежи; организиране на
събития (публични обсъждания, кръгли маси); предоставяне на
анкети за проучване на мнението; информационни кампании;
директно изпращане на имейли (за тези, които са предоставили
контакт).
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5.4. ОБЩИ КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ НА ЕТАПИТЕ НА ПОДГОТОВКА,
РАЗРАБОТВАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПИРО
5.4.1. ДЕЙНОСТИ ПРИ ПОДГОТВИТЕЛНИЯ ЕТАП НА ПИРО
В този подготвителен етап се извършват и предварителните дейности за успешното
изпълнение на комуникационната стратегия.
За успешното идентифициране и въвличане на всички заинтересовани страни и
партньори в процеса на разработване на ПИРО се извършват следните действия:

▪ Проучване на наличната информация и съставяне на предварителен списък на
потенциални партньори и заинтересовани страни и на възможните тематични групи
за участие в процеса;

▪ Изготвяне на комуникационна стратегия (настоящия документ) и приемането й от
членовете на работната група.
5.4.2. ДЕЙНОСТИ ПРИ ЕТАПА НА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПИРО
Този етап е основополагащ за определяне на бъдещето развитие на общината в
периода 2021-2027 г., включително определянето на екологични, социални, икономически
политики на местно ниво. В този смисъл комуникацията между Общината и всички страни
трябва да бъде на възможно най-високо ниво, за да се стимулира подхода „отдолу-нагоре“
при идентифициране на нуждите, потенциала за развитие, възможните решения и за
генериране на идеи.
В рамките на този етап се разгръща пълният арсенал комуникационни дейности,
описани в точка 5.3. от настоящия документ.
Особено място в този етап заемат публичните обсъждания, експертни срещи и
становища, които ще се случат в рамките на разработване на ПИРО. Препоръчва се
използването на метода „обществен форум“, който представлява обединяване на различни
групи граждани, организации и институции в обсъждането на важни местни проблеми и
постигане на консенсус за тяхното решаване. Форумът се инициира като открит,
безпристрастен и прозрачен процес. За участие се поканват представители на всички
заинтересовани страни в общината.
Възможните резултати от един форум са препоръки за действия, насочени към
определени адресати, възникване на граждански инициативи и разработване на конкретни
проекти.
С цел прозрачност и равнопоставеност по отношение на достъпа на информацията,
срещите се протоколират и/или се извършва аудио/видео запис, който е достъпен на
предварително обявени интернет локации. Периодично заинтересованите страни,
посредством каналите за комуникация, се информират за напредъка по изготвянето на
ПИРО и се насърчават за предоставяне на мнения и становища по него.
В процеса на определяне и обсъждане на зоните за въздействие се организират срещи
и консултации с определените целеви групи.
За осигуряване на публичност и прозрачност на взетите решения всички
предложения, отправени в хода на разработването на ПИРО, се систематизират в
табличен вид и ако са отхвърлени се пишат мотивите за това.
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При приемането на ПИРО от изключителна важност е той да бъде одобрен от всички
заинтересовани лица. Акцентът е поставен върху общинските съветници, които следва да
са напълно убедени, че приемат качествен документ, определящ бъдещето устойчиво
развитие на общината. Поради тази причина на този етап изготвеният проект на ПИРО се
изпраща директно на всички общински съветници за запознаване и финални бележки.
След приемането му от Общински съвет, ПИРО се изпраща до Областния съвет за
развитие за справка.
5.4.3. ДЕЙНОСТИ ПРИ ЕТАПА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПИРО
В периода на изпълнение на ПИРО се предвижда всяка година да се изготвя годишен
доклад за изпълнението му. С оглед популяризиране на процеса и резултатите годишният
доклад се публикува на страницата на Общината за запознаване на всички заинтересовани
лица.
За осигуряването на по-широка публичност е допустимо изготвянето на резюме и
подбор на ключови проекти – изпълнени и/или в процес на изпълнение, за които да се
публикува информация в печатни и електронни медии.
Периодично се правят публикации, при необходимост в социалните мрежи,
електронни и печатни издания за прогреса на ПИРО, чрез изпълнението на програмата за
реализация.
5.4.4. ДЕЙНОСТИ ПРИ ЕТАПА НА ОТЧИТАНЕ НА ПИРО
Дейностите на този етап, включват всички дейности, осъществявани в предходния
етап, само че се прилагат еднократно.
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За изпълнение на настоящата комуникационна стратегия кметът на Общината
създава необходимата организация и отговорници за прилагането й.
За осигуряване на одитна следа от изпълнението на комуникационната
стратегия, цялата информация и документация от проведени медийни прояви, публични
мероприятия, публикации и пр., се съхранява в Общината в отделен класьор. В него се
прилагат всички покани от събития, копия на медийни публикации, аудио и видео записи,
снимки и т.н., както и други приложими материали, които доказват прилагането на
настоящата комуникационна стратегия към ПИРО.
Неразделна част от комуникационната
заинтересованите страни, приложение към нея.

стратегия

са

списъците

със
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7. ПРИЛОЖЕНИЕ №1: СПИСЪЦИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ОБЩИНАТА

№
1

Име и фамилия
Ангел Ангелов

2

Работна група
Длъжност
заместник-кмет

Телефони
067068008

E-mail
angelov@troyan.bg

Бистра Чолакова

заместник-кмет

067068013

bcholakova@troyan.bg

3

Розалина Русенова

заместник-кмет

067068011

rusenova@troyan.bg

4

Цветелина Калчева

секретар на община Троян

067068026

kalcheva@troyan.bg

5

Боян Кръстев

главен архитект на община Троян

067068014

6

Вера Добрева-Съботинова

067068016

vdobreva@troyan.bg

7

Борис Бояджиев

067068002

boyadzhiev@troyan.bg

8

Галя Белевска

директор на дирекция „Планиране и проекти“
директор на дирекция „Общинска собственост и
икономика“
началник на отдел „Бюджет и човешки ресурси“

067068003

budget@troyan.bg

9

Борислава Василковска

и.д. началник на отдел „Счетоводство“

067068023

bvasilkovska@troyan.bg

10

Николай Хитров

067068015

hitrov@troyan.bg

11

Николай Райковски

067068018

nraykovski@troyan.bg

12

Иванка Джабраилова

067068004

obrazovanie@troyan.bg

13

Цвета Димова

067068047

jurist@troyan.bg

14

Анита Маринова

началник на отдел „ТСУ, кадастър и регулация“
началник на отдел „Строителство и инженерна
инфраструктура“
началник на отдел „Образование, култура и
младежки дейности“
началник на отдел „Правно и административно
обслужване“
началник на отдел „Услуги на гражданите“

067068041

anita@troyan.bg

15

Марин Василковски

началник на отдел „Местни приходи“

067060479

vasilkovski@troyan.bg

16

Снежина Табакова

главен експерт „Планиране и проекти“

067068032

stabakova@troyan.bg

17

Полина Павлова

главен експерт „Строителство“

067068019

pavlova@troyan.bg
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Организация
Без граници
Колоездачен клуб „Хемус – 1896“, гр.
Троян
Сдружение „Тенис клуб – Троян“
Сдружение „Клуб по воден туризъм
„Осмос“
Сдружение „Алпийски клуб „Черни
Осъм“
Сдружение „Баскетболен клуб „Чавдар –
Троян“
Сдружение „Европейско развитие за
Голяма Желязна“
Сдружение „Клуб за планинско
колоездене „Маунтин хил“
Сдружение „Клуб по биатлон и стрелба
„Аякс“
Сдружение „Клуб по карате „Атнес“
Сдружение „Клуб по ориентиране
„Хемус“
Сдружение „Клуб тенис на маса - Троян
2012“
Сдружение „Комитет за побратимяване“
Сдружение „Военен спортен клуб
„Геоспорт“
Сдружение „Константин Хаджикалчев“
Сдружение „Ловно-рибарско дружество
– Троян“
Сдружение „Местна инициативна група
Троян, Априлци, Угърчин“

НПО
Представляващ
Марияна Николова
Тодор Джабарски;
Тодор Колев
Ангел Балев

Телефони
0887980581

E-mail
mariananikolaeva@abv.bg

067063128

t.hemus@mail.bg

0887475752

ambalev@mail.bg

Иван Съев Петков

067065040

kvtosmos@abv.bg

Иван Петров Мутафов

0888621236;
06962338

Exo48@abv.bg

Петър Георгиев Лалев

067064334

sfkchavdar_tr@abv.bg

Милка Съева

0878834025

Христо Доков

0888189322

Минко Топалски

067023706

Румен Атев

0878499483

Мариян Данчев

0887585354

Тодор Герасов

0888349314

Веселина Попова

067055444;
0888509060

Марин Маринов

067062109

Диана Стойчева

0886436758

Минко Акимов

067062234

Цанко Спасовски

067053838;
0878279640

mountain_hill@abv.bg
vector_tr@abv.bg;
biathlon_ayaks@abv.bg
atnes@abv.bg
sko_hemus@abv.bg;
dan4evat@mail.bg

velapo@abv.bg

khk_tr@abv.bg

migta@abv.bg
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№
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Организация
Сдружение „Местна туристическа
индустрия регион Троян“
Сдружение „Планинска школа
Амбарица“
Сдружение „Посока Европа“
Сдружение „Пчеларско дружество
майка“
Сдружение „Ски клуб Хемус“
Сдружение „Туристическо дружество
Амбарица-21-Троян“
Сдружение „Турстическо дружество
Амбарица 1912“
Сдружение Център за регионално
развитие и инициативи
Сдружение „Шахматен клуб Кресим“

Представляващ

Телефони

E-mail

Петя Ковачева-Иванова

0878774476

mti_regiontroyan@abv.bg

Емилия Гатева

0887895662

emagateva@abv.bg

Бисерка Йовчевска

0888760990

Петър Мутафов

067023885

Иван Беломъжев

067067421

ivanbelomazhev@jmail.com

Румен Узунов

0897567320

ambarica21@abv.bg

Цветослав Миховски

0878955255

mihovsky@mail.bg

Цанко Спасовски

0885649968

crri@mail.bg

Симеон Винчев

vinchev78simeon@gmail.com

Николай Матеев

30

Сдружение „Спортен клуб Чавдар“
Ученически съвет при СУ „Васил
Левски“ - Троян
Фондация „Професор д-р Христо
Браилски“
Футболен клуб „Чавдар 2006“

Димитър Колев

kolevi _ k@abv.bg

31

МСК „Моторспорт“

Камен Ангелов

sima_tr@gbg.bg

32

СК „Чавдар“ (самбо)

Наталия Иванова

Ivanova28@gmail.com

33

Ски – тенис – клуб-Троян

Валери Баровски

skitennistroyan@gmail.com

34

ВК „Троян Волей“
Сдружение Клуб „Амбарица СКИ“Троян

Веско Василев

info@troyanvolley.com

Пламена Радковска

pradkovska@ibdesign.eu

27
28
29

35

Ренета Варчева

0670 53510

nikicoach@abv.bg

0877728730

us.vlevski@abv.bg

0885880347
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№
1

Организация
„Балканфарма Троян“ АД

2

Бизнес
Представляващ
Валя Букарева

Телефони
067068112

E-mail
trooperations@actavis.bg

Милко Вачев

069522292

vachev_1954@abv.bg

Стаменка Дамянова

067062760

troyahleb@abv.bg

4

„Фитофарма“ ЕООД, с. Орешак
„Хлебопроизводство и сладкарство“
ЕООД
„Винпром Троян“ АД

Михал Капоун

067062168

kapoun@vinprom-troyan.bg

5

„Родопа Троян“ ООД

Мария Пенкова

0894490944

rodopatroyan.sales@abv.bg

6

„Зюмбюлски“ ООД

Иван Зюмбюлски

ivan_zumbilski@abv.bg

7

„КОНДОВ Екопродукция“ ЕООД

Огнян Кондов

8

„Ибрямов“ ООД

Осман Ибрямов

0887312871
029628528;
067062348;
0888776906
0888717812

9

ЕТ „Христо Ковачев Марков“

Христо Ковачев

10

„Калинел“ ЕООД

Марин Радевски

hristo.kovachev@mail.bg
m.radevski@kalinel.com;
kalinelco@abv.bg

11

„Витекс – Троян“ АД

Иван Дичевски

12

„Веко“ ЕООД

Хари Велев

13

„ВЕКТОР“ ООД

Минчо Топалски

14

„Мултимпекс“ ЕООД

15

„Универсал строй“ ООД

Пенка Цочева
Дако Даков;
Събчо Радионов

067056345
067064310;
067063464
067062428;
0888615140
067062456
067060599;
0888938603
029719910
069552320

ustroi@abv.bg

16

„Велде България“ АД

Цветомир Цочев

17

„Елеганс мебел“ ЕООД

Тошко Радулов

18

„Елма 13“ ООД

Владимир Хаджийски

19

„Рико Стил“ ЕООД

Христо Йовчевски

3

0888442333;
067064666
0888612904
0887554207;
067060548
0888 867 064
0670 6 06 33

office@kondov.net
ibryamov@mbox.is-bg.net

vitex@vitexgroup.com
Beko_tr@mail.bg
vector_tr@abv.bg
stella_VG@abv.bg

sales@welde.bg
elegansmebel@abv.bg
office@elma13.com
office@rikostyle.bg
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20

Организация
„Дариус“ ЕООД

E-mail
kamen_darius@mail.bg

Митко Стоев

Телефони
0889623076
067063546;
0888722423
0887422020
067064621;
0877507722
886888899

Камен Кръстев

21

„Тоникс – 96“ ООД

Тотка Качерилска

22

„Тера - арт – 2001“ ЕООД

Пламен Петров

23

ЕТ „Елимекс – Иван Радевски“

Иван Радевски

24

„Стоеви Максгруп“, гр. Троян

25

„Атлант БГ“ ЕООД

Сабин Ченковски

67057777

office@atlantbg.com

26

Тодор Гадевски

0887494161

gadevski_ltd@mail.bg

Милчо Тончев

0886957628

ultrastil@abv.bg

Георги Радковски

067063274

info@ibdesign-bg.com

29

„Гадевски“ ООД
СД „Ултрастил – Тончев и Тончева
Сие“
„АЙ БИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ
ДИЗАЙН“ ООД
„Фърничър“ ООД

Светлин Славов

0888563249

office@furniturebg.eu

30

„Савел“

Младен Попски

0888449885

savel@abv.bg

31

„Балес груп“ ООД

067063176

balesgroup@abv.bg

32

„Булвууд“ ООД

Красимир Райковски

067064411

33

„Булинвест -2006“, с. Борима

А. Хаджиев

0886435978

34

„Новилес“ ООД

Хасан Делиахмедов

0888758063

bulwood@abv.bg
petko_moev@abv.bg;
bulinvest_2006@abv.bg
noviles@abv.bg

35

„Виктория 2007“ ЕООД, с. Борима

Красимира Райковска

0878942741

kraasi.1986@abv.bg

36

„Дикс Глобъл“ ЕООД

Дочко Дочев

0888424288

dixglobal@abv.bg

37

„ПЕЙКОВСКИ И СИНОВЕ“ ЕООД

Стелиян Пейковски

0878822044

peykovsky@abv.bg

38

„Пейнешки“ ООД, с. Орешак

Петко Пейнешки

0887518112

Petko_peineshki@abv.bg

39

„Копа Хидросистем“ ООД

Владо Младенов

067062185

copa@mbox.contact.bg

40

„Викис хидвавликс“ ООД

Пламена Сиракова

0887976747

plam@vikishydraulics.com

41

„Балканска звезда“ ЕООД

Петя Илиева - лице за контакт

0886636451

balkanskazvezda@abv.bg

42

„Троян мотор“ ООД

инж. Пенчо Адърски

0888679213

troyan-motor@dir.bg

27
28

Представляващ

Tonix_tr@abv.bg
office@terraart2001.bg
elimex@abv.bg
stoevimaxgroup@gmail.com
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43

Организация
„Елпром Троян“

44

Теодор Енев

Телефони
0893884646

E-mail
t.enev@elpromtroyan.com

„УНИТЕХ-ТРОЯН“ ООД

инж. Андрей Кошаров

0885329693

office@unitech-troyan.com

45

ИПЖЗ Троян

доц. д-р Диян Георгиев

0888671071

rimsa@mail.bg

46

„Строител – Троян“ ЕООД

Лилия Цанкова

067063133

stroitel@optitroyan.net

47

„Димко -6“

48

„АС Гарант“ ЕООД

Емилиян Ефтимов

0888148649

acgarant@abv.bg

49

Троянска борса за строителство

Иван Самичков

0888678782

t.b.s@mail.bg

50

„Сима“ ЕООД

Светослав Дочков

067063377

sima_tr@gbg.bg

51

„Нешев“ ООД

Пламен Нешев

0878231640

nesheva.v@avb.bg

52

„Памела Комерс“ ЕООД

Пламен Бойновски

0888582364

Pamela.comers@abv.bg

53

„Стефан Вълев“ ЕООД

Стефан Вълев

0888968689

St_valev@mail.bg

54

Тихомир Тодоров

56

„Перфект строй“
ЕТ „Никос – Тихомир Тодоров“, с.
Бели Осъм
ЕТ „Пламен Данчев“, с. Бели Осъм

57

ЕТ „Стеми – Минко Керешки“

58

ЕТ „Цочо Цоневски“

59
60

55

Представляващ

dimko_6@abv.bg

perfektstroi@mail.bg
0889427457

office@nikosbg.com

0888933144

divyana@abv.bg

Минко Керешки

0899868131

stemi_tr@abv.bg

Цочо Цоневски

0888681945

conevski@abv.bg

ET „Чар – Боян Бориславов“

0887313711

char_et@mail.bg

0888867291

ki.noo@abv.bg

0896700533

fairoreshak@abv.bg

62

ЕТ „Кино Бойновски“, с. Бели Осъм
Пламен Илиев
„Национално изложение на
художествените занаяти и изкуствата – Иван Чакъров
Орешак“ ЕООД
„ВиК – Стенето“ ЕООД
Тонимир Гечев

0887927576

gechev@viktroyan.com

63

„Общински пазари“ ЕООД

Росен Веселинов

64

ОП „Комунални услуги – Троян“

Елеонора Тотева

0887202672

comserv@abv.bg

65

ПК „БУК“ Бели Осъм

Росица Димитрова

0885319114

pk_buk@abv.bg

61

pazari.troyan@gmail.com

18
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66

Организация
ПК „Иван Павлов“ с. Орешак

67

Кооперация „Обнова“

Представляващ
Васил Дацин

Телефони
0888536387

pkip@abv.bg

Владислав Кардашимов

067063314

koop_obnova@abv.bg

E-mail

Общински съветници
№
1

Име и фамилия

Телефони

Ангел Балев

E-mail
ambalev@mail.bg

2

Бонка Миховска

martianstory@gmail.com

3

Васил Гадевски

gadevski@abv.bg

4

Владимир Хаджийски

elma13_vlado@abv.bg

5

Владислав Кардашимов

dani_pre07@abv.bg

6

Даниел Сираков

alfa-daniel@abv.bg

7

Елена Ройнева

elkea@abv.bg

8

Eмилиан Евтимов

emilian.evtimov@abv.bg

9

Иванка Църова

tcarova@mail.bg

10

Калина Калинска

kalinska1972@abv.bg

11

Камен Спасовски

k_spasovski@abv.bg

12

Красимир Батолов

krasii777@abv.bg

13

Лалю Драголов

lalyu.dragolov@generali.com

14

Марин Радевски

m.radevski@kalinel.com

15

Мариян Данчев

dan4evat@mail.bg

16

Михаела Димовска

alehim@abv.bg

17

Минко Акимов

makimov@mail.bg

18

Младен Богдански

mladen_bogdanski@abv.bg

19

Младен Мондешки

solid85eood@gmail.com

20

Мустафа Толев

tolev83@abv.bg

19
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21

Име и фамилия

Телефони

Нели Стоянова

E-mail
neli19611961@mail.bg

22

Николай Тодоров

n_v_tod@abv.bg

23

Петко Пенков

rodopatroyan@abv.bg

24

Петко Петков

pitt72@abv.bg

25

Петьо Маринов

petio-marinov@mail.bg

26

Росен Веселинов

bsptr@abv.bg

27

Тони Панов

t.panov@abv.bg

28

Цветомила Дудевска–Вачевска

dudevska@dir.bg

29

Ценка Петрова

cenka63@mail.bg

№
1

Организация
Вестник „Троян 21“

Медии
Лице за контакт
Генадий Маринов - главен редактор

2

Вестник „Троянски глас“

Румяна Моканова - главен редактор

0886911259

tr_glas@abv.bg

3

ЗЕТРА ТВ

Христина Петрова - отговорник за Троян

hristina.petrova@mail.bg

4

Ловеч Прес

Галя Лалева - отговорник за Троян

5

HEMUS News

Ваня Илиева

0877857427
0886845297;
0878845297
0898545140

6

Троян прес

Митко Динушев

0889108486

info@troyanpress.com

7

Новини от Троян, Тетевен и Априлци

Руслана Попсавова

0876257768

popsavova004@gmail.com

Телефони
0878727445

E-mail
troyan21_gm@abv.bg

glaleva@abv.bg
ilievai@abv.bg

Експерти в общината
№

Име и фамилия

Длъжност

Телефони

E-mail

1

Донка Михайлова

кмет на община Троян

067068001

mayor@troyan.bg

2

Ангел Ангелов

заместник-кмет

067068008

angelov@troyan.bg

3

Бистра Чолакова

заместник-кмет

067068013

bcholakova@troyan.bg
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Име и фамилия

Длъжност

Телефони

E-mail

4

Розалина Русенова

заместник-кмет

067068 011

rusenova@troyan.bg

5

Цветелина Калчева

секретар на община Троян

067068 026

kalcheva@troyan.bg

6

Боян Кръстев

главен архитект

067068 014

7

Камен Ошанов

гл. специалист „Местно самоуправление“

067068041

oshanov@troyan.bg

8

Вера Добрева

директор на дирекция „Планиране и проекти“

067068016

vdobreva@troyan.bg

9

Снежина Табакова

главен експерт „Планиране и проекти“

067068032

stabakova@troyan.bg

10

Полина Павлова

главен експерт „Строителство“

067068019

pavlova@troyan.bg

11

Димитър Калински

главен експерт „Системен администратор“

067068025

it@troyan.bg

12

Христинка Христова

067068017

hristova@troyan.bg

13

Борис Бояджиев

067068002

boyadzhiev@troyan.bg

14

Радион Букарев

067063139

r.bukarev@troyan.bg

15

Пенчо Немски

067068056

pnemski@troyan.bg

16

Красимир Атанасов

главен експерт „Планиране и проекти“
директор на дирекция „Общинска собственост и
икономика“
началник звено „Земеделие и гори“
главен експерт „Техническо обслужване на
общинската собственост“
главен експерт „Общинска собственост“

067068024

katanasov@troyan.bg

17

Мария Минкова

главен експерт „Икономика и приватизация“

067068056

mminkova@troyan.bg

18

Христо Ангелов

главен експерт „Туризъм и транспорт“

067068037

hangelov@troyan.bg

19

Мирослава Мирчева

067068037

mmircheva@troyan.bg

20

Стефан Дочев

067068039

sdochev@troyan.bg

21

Паула Иванова

главен експерт „Търговия и туризъм“
главен експерт „Общинска собственост и
жилищна политика“
старши експерт „Общинска собственост“

067068024

pivanova@troyan.bg

22

Николай Хитров

началник на отдел „ТСУ, кадастър и регулация“

067068015

hitrov@troyan.bg

23

Таня Димитрова

главен експерт „Контрол ТСУ“

067068015

tdimitrova@troyan.bg

24

Таня Рогачева

067068017

ecology@troyan.bg

25

Надка Иванова

067068031

nivanova@troyan.bg

26

Мария Атанасова

главен експерт „Екология“
главен специалист „Градоустройство и
архитектура“
главен специалист „Градоустройство и
архитектура“

067068031

matanasova@troyan.bg
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Телефони

E-mail

27

Ивелина Станкова

главен специалист „Техническо обслужване“

067068055

istankova@troyan.bg

28

Йонита Генова

главен специалист „Техническо обслужване“

067068055

yogenova@troyan.bg

29

Ангелина Иванова

инспектор „Незаконно строителство“

067068030

aivanova@troyan.bg

30

Светослав Паров

067068029

sparov@troyan.bg

31

Николай Райковски

067068018

nraykovski@troyan.bg

32

Лариса Цонкова

067068018

conkova@troyan.bg

33

Лена Дундева

067068061

ldundeva@troyan.bg

34

Мария Василева

главен експерт „Кадастър и регулация“
началник на отдел „Строителство и инженерна
инфраструктура“
главен експерт „Инвестиционна политика“
главен експерт „Строителство и инженерна
инфраструктура“
главен експерт „Високо строителство“

067068019

vasileva@troyan.bg

35

Николай Петров

главен експерт „Пътна инфраструктура“

067068028

injnpetrov@troyan.bg

36

Цанко Симеонов

младши експерт „В и К“

067068028

simeonov@troyan.bg

37

Анита Маринова

началник на отдел „Услуги на гражданите“

067068041

anita@troyan.bg

38

Катя Раева

ст. експерт ЕСГРАОН

067068042

grao@troyan.bg

39

Галя Белевска

началник на отдел „Бюджет и човешки ресурси“

067068003

budget@troyan.bg

40

Борислава Василковска

и.д. началник на отдел „Счетоводство“

067068023

bvasilkovska@troyan.bg

41

Марин Василковски

067060479

vasilkovski@troyan.bg

42

Иванка Джабраилова

067068004

obrazovanie@troyan.bg

43

Тодор Комитов

началник на отдел „Местни приходи“
началник на отдел „Образование, култура и
младежки дейности“
главен експерт „Младежки дейности и спорт“

067068034

sport@troyan.bg

44

Елена Вълчева

главен експерт „Култура“

067068012

evalcheva@troyan.bg

45

Валентина Даскалова

главен експерт „Социална и здравна политика“

0878901853

vdaskalova@troyan.bg

46

Марияна Николова

47

Станислава Вачева

48

Пламенка Гечева

младши експерт „Социална политика“
главен експерт „Връзки с обществеността и
протокол“
главен специалист „Строителство и ремонти в
образованието“

mnikolova@troyan.bg
067068025

tsukeva@troyan.bg

067068059

pgecheva@troyan.bg
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Име и фамилия

49

Цвета Димова

50

Ирина Князева

Длъжност
началник на отдел „Правно и административно
обслужване“
юрисконсулт

Телефони

51

Пламена Димитрова

главен експерт „Обществени поръчки“

067068005

pdimitrova@troyan.bg

52

Иванка Николова

юрисконсулт

067068005

inikolova@troyan.bg

E-mail

067068047

jurist@troyan.bg

067068005

iknyazeva@troyan.bg

Кметове и кметски наместници
№

Име и фамилия

Длъжност

Телефони

E-mail

1

Маргарита Генкова

кметски наместник на с. Балабанско

069615222

balabansko@troyan.bg

2

Теменужка Пелова Зунева

кметски наместник на с. Балканец

069632398

balkanec@troyan.bg

3

Милка Пенчева

кмет на с. Бели Осъм

069652212

beliosam@troyan.bg

4

Тодор Радевски

кметски наместник на с. Белиш

069602322

belish@troyan.bg

5

Миериян Афъзова

кмет на с. Борима

069532417

borima@troyan.bg

6

Александрина Игнатова

кмет на с. Врабево

069542233

vrabevo@troyan.bg

7

Виолета Стоянова

кмет на с. Голяма Желязна

069572266

golyamajelyazna@troyan.bg

8

Магдалена Цвяткова

кметски наместник на с. Горно Трапе

069614234

gornotrape@troyan.bg

9

Искра Ковачева

кметски наместник на с. Гумощник

069502233

gumoshtnik@troyan.bg

10

Галя Керезова

кмет на с. Дебнево

069592363

debnevo@troyan.bg

11

Марияна Троанска

кметски наместник на с. Добродан

069682268

dobrodan@troyan.bg

12

Дилян Дамянов

кметски наместник на с. Дълбок дол

069552221

dalbokdol@troyan.bg

13

Стела Чолакова

кмет на с. Калейца

069672320

kaleyca@troyan.bg

14

Димитринка Стойнова

кметски наместник на с. Ломец

06956315

lomec@troyan.bg

15

Марияна Генковска

кмет на с. Орешак

069522312

oreshak@troyan.bg

16

Иван Беломъжев

кметски наместник на с. Патрешко

069522590

patreshko@troyan.bg

17

Венета Фехим

кметски наместник на с. Старо село

069616323

staroselo@troyan.bg

18

Димитрина Станчевска

кметски наместник на с. Терзийско

069612320

terziisko@troyan.bg
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19

Марин Сираков

кмет на с. Черни Осъм

069622233

cherniosam@troyan.bg

20

Илия Минков

кметски наместник на с. Чифлик

0696132225

chiflik@troyan.bg

21

Наталия Керембова

кмет на с. Шипково

069662430

shipkovo@troyan.bg

Училища и детски градини
№

Име и фамилия

Длъжност (учебно заведение)

1

Ангел Балев

Директор на СУ „Васил Левски“, гр. Троян

2

Иванка Цекова

Директор на СУ „Св. Климент Охридски“, гр.
Троян

3

Ралица Бенчева

Директор на ОУ „Иван Хаджийски“, гр. Троян

4

Борис Йовчев

Директор на НУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр.
Троян

5

Марияна Митова

Директор на НУ „Христо Ботев“, гр. Троян

6

Здравка Петрова

Директор на ОУ „Васил Левски“, с. Орешак

7

Румана Велешка

Директор на СУ „Васил Левски“, с. Черни Осъм

8

Кремена Стойчева

Директор на ОбУ „Иван Вазов“, с. Дебнево

9

Иванка Миткова

Директор на ОУ „Васил Левски“, с. Борима

10

Милена Кабакчиева

11

Илиян Илиев

12

Радка Станкова Бончевска–Атанасова

13

Виолета Маркова

Директор на Център за подкрепа на личностното
развитие - Троян
Директор на НУПИ „Проф. Венко Колев“, гр.
Троян
Директор на Професионална гимназия по
механоелектротехника
Директор на ДГ „Синчец“, гр. Троян;
изн. гр. – с. Бели Осъм

Телефони
067062772;
088747552
067064649;
0878486022
067062714;
0898458145
067062776;
0889266288
067062713;
0879064142
069522447;
0893477707
0878731190
069592282;
0877571096
069532451;
0888718248
067063227;
0886852476
067063411;
067061124

E-mail
vlevski_school@mail.bg
skobg@abv.bg
iv_had1896@abv.bg
km_troyan@abv.bg
nu_hr.botev@abv.bg
ou_oreshak@abv.bg
nmgs_@abv.bg
obu_vazov@abv.bg
vlevski_borima@abv.bg
opc_troyan@abv.bg
chupi@abv.bg

067062765

pgmet_troyan@abv.bg

067064018;
0888298452

sindg@abv.bg
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Директор на ДГ „Здравец“, гр. Троян
изн. гр. с. Шипково
Директор на ДГ „Осми март“, гр. Троян
изн. гр. с. Врабево

14

Полина Дичевска

15

Татяна Нанкова

16

Маргарита Станева

Директор на ДГ „Буковец“, гр. Троян

17

Веска Петкова

Директор на ДГ „Мир“, гр. Троян
изн. гр. с. Дебнево

18

Теменуга Лунголова

19

Велислава Петкова

20

Красимира Тончева–Петкова

Директор на ДГ „Звънче“, с. Калейца
изн. гр. с. Добродан
изн. гр. с. Борима
изн. гр. с. Г. Желязна
Директор на ДГ „Незабравка“, с. Орешак
изн. гр. с. Черни Осъм
Детска ясла, гр. Троян

Телефони
067064370;
0879282064
067063496;
0887849893
067064671;
0878685678
067064351;
0888841925;
0879125920;
0888818322
069672381;
0879596838;
06967381
069522270;
0894616451
067064329;
0889443964

E-mail
ivanova_zdravec@abv.bg
cdg8mart@abv.bg
odz_bukovec@abv.bg

odz.mir@gmail.com

sdg_kaleica@abv.bg

dg_nezabravka_v.petkova@abv.bg
detska_iasla1troian@abv.bg

Музеи, читалища и други културни институции
№

Име и фамилия

Длъжност (институция)

Телефони

E-mail

1

Станка Марешка

НЧ „Наука - 1870 г.“, гр. Троян

2

Анелия Стоева

НЧ „Просвета - 1920 г.“, кв. Велчевски, гр. Троян 0879077742

anelia.ct@abv.bg

3

Ангелина Георгиева

НЧ „Отец Паисий – 1927“, с. Гумощник

0879077729

otec_paisiy1927@abv.bg

4

Анелия Вачкова

Читалище с. Терзийско

0879077746

terziysko22@abv.bg

5

Дилянка Геова

НЧ „Напредък - 1908 г.“, с. Борима

0878332646

napreduk_1908@abv.bg

6

Снежанка Севданска

НЧ „Изгрев - 1926 г.“, с. Бели Осъм

0876077791

izgrew_bo@abv.bg

7

Донка Василева

НЧ „Развитие - 1898 г.“, с. Орешак

0879077767

razvitie_oreshak@abv.bg

8

Мариана Цонева
Ани Хаджийска;
Миглена Хаджийска

НЧ „Просвета - 1927 г.“, с. Чифлик

0876077715

prosveta.chiflik@abv.bg

Читалище с. Добродан

0879077762

prosveta1926@gmail.com

9

0879077759

nauka_tr@mail.bg
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10

Митка Инковска

НЧ „Светлина – 1902“, с. Шипково

0879077704

svetlina_1902@abv.bg

11

Мариана Атанасова

НЧ „Знание - 1906 г.“, с. Черни Осъм

0879077714

chitalishte_znanie@abv.bg

12

Павлина Балевска

НЧ „Искра - 1898 г.“, с. Калейца

0879077761

iskra_1898@abv.bg

13

Павлина Конишева

НЧ „Просвета – 1905“, с. Дебнево

0879077715

prosveta_debnevo@abv.bg

14

Пенка Василева

НЧ „Напредък - 1900 г.“, с. Дълбок дол

0876077737

bot.1961@abv.bg

15

Румяна Василева

Читалище с. Балканец

0879077728

balkanec@troyan.bg

16

Румяна Каранейчева

Читалище с. Старо село

0887446858

staroselo@troyan.bg

17

Цветан Данаилов

НЧ „Развитие - 1899 г.“, с. Голяма Желязна

0885363172

razvitie899@abv.bg

18

Милка Стратева

НЧ „Христо Ботев - 1911 г.“, с. Врабево

vrabevo_1911@abv.bg

19

Полислава Бошнакова

polislavab@gmail.com

20

Елеонора Авджиева

21

Мариела Шошкова

Читалище с. Ломец
Музей на народните художествени занаяти и
приложни изкуства, гр. Троян
Галерия „Серякова къща“, гр. Троян

22

Иван Чакъров

НИХЗИ – Орешак

fairoreshak@abv.bg

Природо-научен музей - с. Черни Осъм

museum.ch.osam@gmail.com

23

mnhzpi_troyan@abv.bg
m_shoshkova@yahoo.com

Граждани
№
1

Име и фамилия

Телефони
0895629696

Елена Минкова

2

Петко Радионов

3

Тотка Станчева

0882713887

tdstancheva@gmail.com

4

Иван Чолаков

0876520626

v85071231@abv.bg

5

Бианка Павлова

0877435738

bianka1970@abv.bg

6

Любен Стойчев

0878330696

7

Славчо Ковачев

0876878985

skbuilders@abv.bg

8

Кристина Спасова

0886018816

Kris.spaasova@gmail.com

E-mail 1
elenaminkova@abv.bg
Pradionov@abv.bg
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9
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Телефони
0887809285

Венцислав Игнатов

10

Цветомир Джиговски

11

Станислав Маринов

0877146489

donbilibg@abv.bg

12

Десислава Кокошарова

0896050615

arkopicha@gmail.com

13

Генади Христов

0877301131

genadi_predator@abv.bg

14

Николай Николов

15

Маргарита Керембова

16

Мариан Радев

17

Татяна Ангелова

0888904168

tani_angelova@abv.bg

18

Мая Кръстева

0888506108

maya@innovatopgreen.com

19

Васил Радойчевски

0878770211

beeinbg@yandex.ru

20

Румен Узунов

0894515022

ambarica21@abv.bg

E-mail 1
djigata82@abv.bg

henry_14_1985@abv.bg
0878988410

m_kerembova@abv.bg
alesund1964@gmail.com

21

vladimir.vlaev@abv.bg

№

Община

Съседни общини - потенциални партньори за интегрирани проекти
Кмет / Друг представител на общинска
администрация, бизнеса и гражданското
Телефони
общество от съседни общини
Корнелия Маринова - кмет
068601260

1

Община Ловеч

2

Община Карлово

д-р Емил Кабаиванов - кмет

033554501

3

Община Априлци

инж. Тихомир Кукенски - кмет

069582222

E-mail
kmet@lovech.bg
obshtina@karlovo.bg
apriltsi1976@abv.bg
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