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УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ,
С настоящия отчет желая да ви запозная с работата на Община Етрополе
през 2017 година, положените усилия и постигнати резултати по основните
приоритетни области.
Ръководството на Община Етрополе мобилизира своите усилия и утвърди
политика на активно търсене на законови действия и механизми за изпълнение
на Управленската програма на Кмета на Общината.
През втората година на управление екипът на Община Етрополе заложи
като стратегическа цел “Утвърждаване на Община Етрополе като модерна
европейска община, отличаваща се с привлекателна жизнена среда и добри
възможности за образование и развитие на младите хора, атрактивни условия за
бизнес, инвестиции и туризъм”.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

1.Управление на финансовите ресурси на Общината
През изминалата година нашите усилия бяха насочени основно за
финансовото стабилизиране на Общината. Това стана възможно не само с
увеличаването на собствените приходи, но и чрез оптимизиране и строг
контрол при разходването на бюджетни средства. В резултат на това и през
2017 година текущите разходи стриктно се прецизираха и анализираха с цел
обезпечаване плащанията по текущи и просрочени задължения.
Преди окончателното приемане, бюджетът на Община Етрополе за 2017
год. бе подложен на публично обсъждане, като повечето предложения на
участниците бяха включени в окончателния вариант на плана за разходите. На
30.01.2017 г. Общински съвет – Етрополе прие бюджета по пълна бюджетна
класификация на приходите и разходите в размер на 11 029 137, а към
31.12.2017 год. е 12 527 373 лева.
За 2017 год. приетите с бюджета поименни списъци за капиталови разходи са
финансово обезпечени както следва:
- от Целева субсидия за капиталови разходи – 419 200 лв.
- от Собствени средства – 550 000 лв.
- от преходен остатък по бюджета – 83 559 лв.
- от текущи ремонти – 278 795 лв.
В края на периода са отчетени капиталови разходи в размер на 560 241 лв. и
текущи ремонти - 379 598 лв.
Министерство на финансите публикува данните за финансовото
състояние на общините за първото тримесечие на 2017 г. и за общините в
процедура на финансово оздравяване за 2017 г. Анализът бе направен по
следните показатели:
1. За финансова самостоятелност.
2. За финансова устойчивост и ефективност.
3. За инвестиционна активност.
Комплексният анализ на тези показатели на общините, както и просрочени
задължения, поети ангажименти и задължения за разходи на първото
тримесечие на 2017 г. показаха, че Община Етрополе е на 14-то място в
България и на първо място в Софийска област за добро финансово състояние.
Това е доказателство за дисциплина, контрол и прозрачност при управление на
финансовите ресурси на Общината. Тенденцията се запази и до края на
годината.
Местната данъчна политика е балансирана и справедлива. Размерите на
местните данъци и такса битови отпадъци остават непроменени от 2016 година,
таксите за административни и технически услуги са съобразени, както с
потребността от услугата, така и с възможността на данъкоплатците да поемат
планираните дейности.

Справка за изпълнението на местните приходи към 31.12.2017 год.
Приходи
лева

Приходи
лева

Събирае
мост

2016 г.

2017 г.

%

Данък върху недвижимите
имоти

106 068

137 335

76

Данък върху превозните
средства

286 261

320 122

74

Патентен данък

18 662

19 387

97

Такса битови отпадъци

431 201

553 059

90

Към 31.12.2017 г. са събрани 4 658 538 лева приходи от данъци и такси,
разпределени както следва:
Имуществени и други данъци – 588 720 лева;
Неданъчни приходи – 4 047 291, в т.ч.
Приходи и доходи от собственост – 98 208 лв.
Общински такси – 759 360 лева;
Глоби, санкции, наказателни постановления– 42 744 лева;
Други неданъчни приходи – 3 953 лева;
Приходи от продажба – 101 643 лева;
Приходи от концесии – 2 589 853 лева;
Дарения – 451 530 лева;
Бюджетните взаимоотношения с Републиканския бюджет възлизат на
7 754 225 лева

Общински дълг:
Към 31.12.2017 г. – 2 049 458 лв. – остатъчен размер на два кредита към фонд
„ФЛАГ”
Погасени за една година – 482 484 по главница и 87 000 лв. лихва

Просрочени задължения:
Към 31.12.2017 г. – Община Етрополе няма просрочени задължения.
Месечно и тримесечно публично отчитане какво и как е похарчено от
общинския бюджет може да бъде проверено на сайта на Община Етрополе.

2.Проекти на Община Етрополе и обществени поръчки,
проведени през 2017
През втората година от мандат 2015 - 2019 г. продължи активната работа по
проекти, финансирани със средства от различни оперативни програми. Работи
се по главните приоритети, заложени в Програмата за управление на Кмета като
осигуряване на добра среда за живот, подобряване на качеството и
количеството на питейната вода, здрави пътища, добро здравеопазване,
социална политика,образование и бизнес.
През 2017 г. продължиха дейности по изпълнението на Националната
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
Приключили са строително – монтажните дейности на 6 сгради. Очаква се през
2018 г. да бъдат завършени още две. Община Етрополе е на едно от челните
места за брой финансирани обекти по програмата в Софийска област.
Финализираните обекти през 2017 са:
Кв. 8,бл. 16, 17 и 18
Кв. 8,бл. 19, 20 и 21
Кв. 20,бл. 12 - Блок на „Елаците”
Кв. 20,ул.”27 ноември” 28
Кв. 128,бул. Руски 171 бл. „Етрополски бук”
Кв. 132,бул. Руски 188, бл. 1

2.1. Оперативни програми и проекти, по които е работила
Община Етрополе през 2017 година.
Оперативна програма „Развитие на селските райони 2014 – 2020 г.”
„Рехабилитация на бул. Ал. Стамболийски” – стойност на проекта
1 953 393.55 лв.
„Рехабилитация на водопроводна мрежа в с. Брусен и с. Лопян” – стойност
на проекта 5 286 586 лв.
„Рехабилитация на общински пътища, Община Етрополе” – стойност на
проекта 4 787 024 лв.
Осигуряване на топъл обяд - 2016 на територията на община Етрополе“
- обща стойност на проекта - 226 523.00 лв. Срокът за изпълнение на проекта е
до 31.12.2019 г. Проектът дава възможност на 100 лица в неравностойно
положение, самотно живеещи възрастни хора с ниски доходи, лица с
увреждания и лица от уязвими групи от общината да получават безплатна топла
храна на обяд.

„Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване към
Домашен социален патронаж, гр. Етрополе – алтернатива за достоен и
независим живот“ на стойност 499 992 лв.
„Корекция на коритото на р. Ябланица в 3 участъка” Предстои издаване
на разрешение за строеж. Обявена е обществена поръчка за избор на
изпълнител за СМР за първи участък - 349 062 лв. без ДДС
Осигурено е целево финансиране за изработване на Общ устройствен
план на Община Етрополе – включително и екологична оценка за
съвместимост. Обща стойност на проекта – 142 650 лв.
Към ПУДООС има одобрен проект за „Реконструкция на участъци от главни
канализационни клонове на територията на община Етрополе“ на стойност
2 014 221,20 лв.

2.2. Проекти, подадени от Община Етрополе в процес на оценка.
„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи
инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови
отпадъци“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ –
Процедура BG16M1OP002-2.002 –. Подадено е проектно предложение с
община Правец и община Ботевград. Проекта е в процес на оценка, като са
изискани допълнителни документи за представяне.
„Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.“ като ще бъдат
реабилитирани следващите пътни общински мрежи:
Етрополе - с. Горунака
Джурово - Етрополе - Малък Искър- Брусен - Черни дел
Етрополе - Златица - Бойковец
Етрополе - Язовирът
Етрополе – Рибарица
„Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.“ – Процедура BG05M9OP0012.006 - на 01.09.2017 г. е подадено проектно предложение.
Предстои подписване на договор с НДЕФ за внедряване на мерки за
енергийна ефективност на следните сгради:
Сграда на Общинска Администрация - Етрополе
Училищна сграда на Професионална гимназия – Етрополе

– Етрополе

Основна сграда на ОУ „Христо Ботев” – гр. Етрополе
Малка сграда на ОУ „Христо Ботев” – гр. Етрополе
Ремонт на обект „Спортна зала Стоян Николов”, подаден по Наредба №
2 от 08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта
на спортни обекти и съоръжения към Министерство на спорта.
За ръководството на Община Етрополе изграждането на съвременно и
ефикасно съоръжение за пречистване на питейните води в Етрополе е основен
приоритет. В тази връзка, с цел оценка на текущото състояние на старата
амортизирала станция, Община Етрополе изготви конструктивно обследване и
архитектурно заснемане на обект: Пречиствателна станция – Етрополе.
Подготвено е Техническо задание за рехабилитация на станцията. С
рекоконструкцията на пречиствателната станция ще се удовлетворят
нормативните изисквания за качество на водите за питейно-битови нужди, ще
се осигури здравословна жизнена среда за етрополци – главна цел на
общинското ръководство през този мандат. Подадено е искане до
Министерство на регионалното развитие и благоустройството за отпускане на
средства целево финансиране в размер на 145 000 лв. без ДДС за изготвяне на
прединвестиционно проучване и идеен инвестиционен проект за
рехабилитацията на ПСПВ „Етрополе”.

3.Административни услуги
Една от най-важните функции на общинската администрация е
предоставянето на административни услуги на гражданите. От началото на
2017 е въведена нова структура на Общинска администрация – Етрополе, чиято
цел е да оптимизира оперативната работа в Общината.
За усъвършенстване на информационното и административно
обслужване на гражданите за нуждите на отделите, ръководството на Община
Етрополе внедри
НОВА /ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА/ - ИМЕОН.
ИМЕОН е програма, реализирана чрез използването на най-съвременните
технологии в областта на информационните системи, като за работа с данни се
използват най-утвърдените и надеждни Системи за управление на бази данни. С
въвеждането на новата програма се цели повишаване качеството и бързината на
работа, намаляване на административната тежест и дигитализиране на
административното обслужване.

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ
От ноември месец, 2017 година Община Етрополе е с нова, посъвременна електронна страница. Сайтът притежава специален адаптивен
дизайн – вече всеки ще може да го използва на любимото си устройство –
компютър, таблет, телефон или смарт телевизор.
Всеки потребител ще бъде максимално улеснен от новата структура на
сайта. За повече удобство на гражданите в него има възможност за изтегляне на
документи и заявления за всички предоставяни от общината административни
услуги. Сайтът изцяло е съобразен с всички нормативни изисквания за
прозрачност и улеснение на гражданите.
Служителите от Общинска администрация – Етрополе посетиха курсове и
обучения за повишаване на квалификацията, усъвършенстване на знанията и
уменията.

4.Благоустрояване, инвестиционна политика и опазване
на околната среда
През изминалата година се отделиха средства за текущи ремонти на
сгради общинска собственост и благоустрояване на населените места:
Основен ремонт на покрива на ДЯ „Патиланци“
Цялостно асфалтиране на ул. „27 Ноември“
Цялостно асфалтиране на ул. „Никола Михайлов“
Цялостно асфалтиране на ул. „Оборище“
Цялостно асфалтиране ул. „Георги Бенковски“ – село Брусен
Реконструкция на улични водопроводи в Етрополе
Изработване на работни проекти за обекти: Реконструкция на водопроводни
клонове на гр. Етрополе
Подобряване на енергоефективността на общинската инфраструктура на девет
общински сгради
Изграждане на футболно игрище с изкуствен терен в СУ „Христо Ясенов“
Изработване на общинска програма за управление на отпадъците 2014 – 2020 г.
Изработване на проект на Общински пазар кв. 201
Текущ ремонт в СУ „Христо Ясенов“
Хоризонтална и вертикална маркировка
Изкърпване на уличната мрежа в град Етрополе
Текущ ремонт на кметствата в с. Лопян и с. Брусен
Текущ ремонт на каменния мост в с. Лопян
Текущ ремонт на градинката пред кметството в с. Рибарица
Текущ ремонт на водопровод в с. Брусен
Чъкалиране на улици по селата
Текущ ремонт на покрива на читалището в с. Ямна
Текущ ремонт на екопътеката от с. Рибарица до манастира
Ремонт на Медицински Център I – гр. Етрополе

5.Здравеопазване и социална политика
5.1 Здравеопазване
През 2017 от бюджета на Община Етрополе бяха дофинансирани
Медицински Център I – гр. Етрополе и МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев“.
Медицинският център получи 60 000 лв. капиталов трансфер, а болницата –
220 000 лв. субсидия, с която се погасяват стари задължения и се подпомага
дейността й.
Средствата, отпуснати на болницата бяха предоставени
ежемесечно на вноски през 2017 г.
Поради липсата на ремонтни дейности от 37 години насам и тежките
климатични условия, сградата на Медицинския Център I не предлагаше
благоприятни условия за ползвателите й. По предложение на Кмета Димитър
Димитров бе прието Решение № 33 /30.03.2017 година на заседание на ОбС –
гр. Етрополе, с което се разрешава отпускането на 60 000 лв. - средства за
ремонтни дейности в Центъра. В нея се помещават кабинетите на 27 общо
практикуващи лекари, лекари специалисти на индивидуална практика, както и
такива по дентална медицина. В центъра работят две лаборатории.
Медицинският Център I – гр. Етрополе е от изключителна важност за
гражданите на Община Етрополе и района, защото в него те могат да получат
специализирана извънболнична помощ, извършване на диагностика, лечение,
рехабилитация, наблюдение и оказване на медицинска помощ при бременност
и майчинство, наблюдаване, контролиране и полагане на грижи за физическото
и психическото развитие на лица до 18 г. и още други жизненоважни услуги.
През 2017 година Медицинският център бе оборудван с два чисто нови
климатика.

5.2 Социални дейности
По отношение на социалните дейности в Община Етрополе през 2017 г.
еднократните помощи при раждане на дете са следните: За първо дете - 300.00
лв. , за второ дете – 600.00 лв., а трето дете – 300.00 лв
Таксите за посещение в детските градини, детската ясла и млечната кухня
за бебета в Общината се заплащат изцяло от общинския бюджет т.е. тези
заведения се ползват безплатно. Общината изразходва средства за издръжка на
всички детски заведения средства в размер на 210 000 лв. до 31.12.2017 г.
За поевтиняване на храната във всички училища и детската ясла от
Община Етрополе са изразходвани 346 000 лв. годишно от бюджета на
Общината.
Община Етрополе е създала Програма за мерките за закрила на деца с
изявени дарби в Община Етрополе, предназначена за поощряване на деца,
получили отличия на състезания и конкурси в областта на спорта, културата и
изкуството.
На 100 възрастни и болни жители на Община Етрополе се предоставя
социалната услуга „Домашен социален патронаж”. Това е социална услуга,
насочена предимно към хората в пенсионна възраст и лица с увреждания.
Общата годишна издръжка на услугата е 193 682,00 лв.

"Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване към
Домашен социален патронаж, гр. Етрополе- алтернатива за достоен и независим
живот" или накратко "Независим живот" от 30.09.2015 г. до 31.12.2017 г. на
стойност 499 992,48 лв.
В този проект услугите се предоставят почасово от: лични асистенти,
социални асистенти и домашни помощници в зависимост от нуждите на
потребителите.
След приключване на проекта съгласно Постановление на Министерски
съвет за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018 г.,
Общината сключи Споразумение с Агенция социално подпомагане за целево
осигуряване на средства за развиване на услуги в домашна среда за хора с
увреждане и хора над 65 г. което влиза в сила от 01.01.2018г. до 31.12.2018г. на
стойност 11 556,00 лв. месечно.
Работи се по правилата на проект "Независим живот" и услугите се
предоставят от същите работещи лица, а именно лични асистенти, социални
асистенти и домашни помощници.
Община Етрополе предлага социалната услуга „Осигуряване на топъл
обяд-2016-2019 г.” по оперативна програма за храни и/или основно материално
подпомагане. Ползвателите на услугата са 100 души в неравностойно
положение, които всеки ден получават топла и вкусна храна за обяд.
С Решение на Общинския съвет се предоставят еднократни финансови
помощи на болни жители на Община Етрополе. Сумата, отделена от
Общинския бюджет е над 20 000 лв. През 2017 година са подпомогнати 37
лица, които отговарят на Методика за реда, начина и условията за отпускане на
еднократна парична помощ на граждани от Община Етрополе на ОбС Етрополе. На всички кметства са предоставени 66 броя безплатни карти за
пътуване на лица в затруднено социално и/или финансово състояние от
населените места в общината до град Етрополе и обратно. Общата стойност на
изразходваните средства от бюджета на община Етрополе за предоставените
карти и за осигурявани на минимум по три транспортни връзки на ден до
населените места в Общината през 2017 г. са 120 000,00 лв.
За подпомагане дейността на клубовете на инвалида и пенсионера се
предоставят ежегодно средства от бюджета на Община Етрополе.
В Община Етрополе е назначен здравен медиатор, който съдейства за създаване
на сътрудничество между ромската общност и личните лекари, с цел
повишаване на здравната култура на ромите.
На територията на Община Етрополе функционира и Център за
социална интеграция и рехабилитация. Центърът за социална рехабилитация
и интеграция предоставя комплекс от социални услуги, свързани с извършване
на рехабилитация, консултации, образователно обучение, изготвяне и
осъществяване на индивидуални програми за социално включване. В центъра
се предлага специализирано оборудването и обзавеждане, в зависимост от
конкретните потребности на децата. Създадени са оптимални условия за
интеграционна работа с потребителите на услугите и се оказва подкрепа на
децата и техните семейства. Ползвателите на тази услуга са 41 лица.

Център за обществена подкрепа предоставя своята услуга на 48 лица от
Общината. Услугите в центъра са предназначени за деца и семейства с цел
предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в специализирани
институции, превенция на насилието и отпадане от училище, консултиране и
подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни
родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески
проблеми, подкрепа на деца от уязвими групи, включваща работа за социална
реинтеграция, преодоляване на емоционално-психологически, комуникативни и
образователни затруднения; подкрепа на деца от отпадане или в риск да
отпаднат от образователната система.
Децата участват в различни мероприятия на общинско ниво, за тях се
организират и други дейности и празници.
Дом за стари хора – гр. Етрополе разполага с капацитет 42 лица. Усилията на
колектива на дома са насочени както към добро обгрижване на възрастните
хора, така и към създаване на добра атмосфера на живот и разнообразяване на
свободното им време. Държавата поема разходите по обгрижването на 22 лица,
а за останалите 20, домът получава 130 000 от Общинския бюджет.

6.Образование
Общинското ръководство отделя сериозно внимание на образователното
дело в общината, защото осъзнава неговото важно значение. Към настоящия
момент, общинската образователна система се състои от осем учебни заведения
– пет училища и три детски градини. Всички заведения получават делегиран от
държавата бюджет, а Община Етрополе осигурява допълнително
дофинансиране. През 2017 година ОУ „Христо Ботев“ - гр. Етрополе и ОУ
„Георги Бенсковски“ – с. Малки Искър бяха дофинансирани с общо 23 000 лв.
В началото на учебната 2016/2017г. в училищата в Община Етрополе
постъпиха общо 1985 ученици. Децата в детските градини са 418, в детската
яслата – 52.
Учебните заведения разполагат с богата материална база, в която са създадени
всички условия за обучение, възпитание и развитие на индивидуалния
потенциал на всяко дете и ученик.
През 2017 година се закупиха нови детски легла и дюшеци за
детската яслата на стойност 10 000 лв.
Учебно-възпитателният процес е финансово и материално обезпечен.
Родителите на децата, които посещават детски градини и ясли в Община
Етрополе се освободени от заплащане на такса. Осигурен е безплатен транспорт
за учениците, които живеят в по-отдалечени райони.
В учебните заведения от Община Етрополе е организирано безплатно
столово хранене, подсигурено от Общинския бюджет.
С образователна и развлекателна цел се организираха викторини,
велосъстезания и щафети, в които участваха ученици от цялата Община.

7.Културен живот
В изпълнение на културния календар бяха организирани чествания на
бележити дати и годишнини, празнични концерти, срещи-разговори, изложби, и
младежки фестивал. През 2017 година се отбеляза Освобождението на град
Етрополе от османско владичество с богата програма от мероприятия.
Традиционно проявите в него са организирани в партньорство между
Общинска администрация – Етрополе, институции в Общината и граждани. С
богати артистични програми бяха отбелязани всички мероприятия, залегнали в
Годишната програма на Общината за 2017 година:

8.Туризъм
Етрополският край привлича посетители с културно-историческото си
наследство, природното богатство, дълбоките традиции и уникалните празници.
Тези перспективи превръщат Етрополе в предпочитана дестинация за отдих и
туризъм.
Ръководството на Община Етрополе извежда като важен приоритет в
своята работа развитието на туризма в Общината. Разработен е годишен план за
развитие на туризма с точно поставени цели и задачи. За популяризиране на
природните забележителности и туристически обекти през 2017 година,
Община Етрополе заложи на реклама в интернет, реклама в печата, посещение
на туристически борси, разпространение на печатни материали и организиране
на туристически мероприятия. Етрополе бе представен на международните
туристически изложения в София, Велико Търново и Русе, които са найпосещаваните в България. Списание „Черга“ представи града като едно от найзабележителните места в Софийска област.
Организирането и провеждането на мероприятия, свързани с туризма
привлича голям брой туристи и спомага за утвърждаването на Община
Етрополе като предпочитана дестинация за отдих и туризъм. През 2017 тези
мероприятия са Туристически празник „Свети Атанас”, празник на града
„Петровден”, Освобождението на Етрополе от османско владичество,
Национален туристически събор „Златна есен – Етрополе 2017” и Фотоконкурс
„Етрополе в четири сезона“, благодарение на които Етрополе се радваше на
голям интерес от туристи.

7. Развитие на спорта
През 2017 г. един от приоритетите на ръководството бе развитието на
масовия спорт в Общината.
На територията на Общината има 7 спортни клуба: волейбол, футбол,
таекуондо, борба, тенис на маса и два туристически клуба.
Във Волейболен клуб „Етрополе” има 185 деца и младежи от общината, които
развиват този спорт като един от най-ключовите за града. През 2017 със
средства от Общината бяха закупени 4 бр. климатици за Спортна зала „Чавдар“.
В Детско-юношенската школа по футбол се обучават от 115 и младежи
годишно, от които 60 от гр. Етрополе. Може да се гордеем, че подборът и
качеството на началното обучение на децата, учениците и младежите и

последващото изграждане на младите футболисти се извършва на
професионално ниво.
Всички спортни клубове се финансират от Община Етрополе. Ежегодно
Общината предвижда средства и поддържа общинските спортни обекти и
съоръжения.
През 2017 година Община Етрополе награди двама заслужили спортисти
-етрополци с финансови награди от 500 и 1000 лв. Един от тях състезателят по
таекуондо – Николай Петков, който заслужено спечели Световната титла по
спаринг до 85 кг., на Световното първенство по таекуон-до, версия ИТФ в
Пхенян, Северна Корея. Другият заслужил спортист е волейболистката в
националният отбор по волейбол – Полина Нейкова, която завоюва бронзов
медал на Световното първенство по волейбол за жени до 23 години в Словения.
По традиция всяка година организира състезание по мотокрос за деца,
младежи и възрастни, което се радва на голям интерес от етрополци и гости на
града.
Спортните клубове в Община Етрополе през 2017 година постигнаха много
добри резултати, благодарение на предоставените условия за тренировки и
средства.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
През изминалата година Община Етрополе отново доказа, че има волята и
потенциала да се утвърждава като един от най-добре развиващите се градове в
Софийска област! Всички постигнати резултати са факт и благодарение на
конструктивния диалог и успешната работа на Общинската администрация –
Етрополе с Общински съвет – Етрополе, местния бизнес и други общини.
Втората година от първия ми мандат като Кмет приключи успешно
благодарение и на активната гражданска позиция на жителите на Община
Етрополе.
Вярвам, че ползотворното ни партньорство ще продължи и занапред!
С уважение,
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

