ОТЧЕТ
НА КМЕТА ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
ЗА 2019 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Представям на Вашето внимание отчет за извършената работа на Кмета на
Община Етрополе и Общинската администрация за 2019 год., засягащ всички
сфери на обществено-икономическия живот на общината.
През изминалата година Община Етрополе отчита добри резултати във
всички дейности. Основните направления, по които работихме са управление на
финансовите ресурси, благоустройство, образование, социални дейности,
здравеопазване и култура.
Осъществихме дългоочаквани и важни за общината проекти. Ремонтирахме
още една голяма част от водопроводната и канализационна мрежа, площадът е с
нов, по-приятен облик. Благодарение на подкрепата от Държавата цялостно е
асфалтиран пътят до град Правец, асфалтиран е бул. „Партизански“ и пътят до
Малки Искър.
През 2020 година аз и моят екип ще продължим да работим по приоритет
номер едно в общинската политика - да направим Община Етрополе едно подобро място за живеене. Отговорността е голяма, предизвикателствата пред нас
са много, но с постоянство, упорит труд и съвместно с институции, бизнеса и
гражданите вярвам, че ще направим всичко възможно нашите родители да
изживеят спокойно старините си, нашите деца да растат и се учат в подходяща
среда, за да останат да работят и живеят в нашата Община.

С уважение,

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНАТА
Важните неща, които свършихме бяха адекватно планиране и изпълнение на
бюджета на Общината, финансова дисциплина, стабилно финансово състояние и
приоритетно финансиране на основните дейности в нашата работа.
Бюджетът на Община Етрополе за 2019 г., приет на 29.01.2019 год. от ОбС Етрополе е в размер на 14 869 318 лв., а в края на годината достигна 18 668 020
лв.
Приетите с бюджета поименни списъци за капиталови разходи бяха финансово
обезпечени както следва:
•от Целева субсидия за капиталови разходи – 930 281 лв.
•от Собствени средства – 395 814 лв.
•от други източници за финансиране – 1 127 666 лв.
•от Европейски средства – 192 659 лв.
В края на периода са отчетени капиталови разходи в размер на 2 646 420 лв. и за
текущи ремонти – 514 362 лв.
Към 31.12.2019 г. са събрани 5 166 134 лева приходи от данъци и такси,
разпределени както следва:
Имуществени и други данъци – 798 629 лв.;
Неданъчни приходи – 4 367 505 лв., в т.ч.
1. Приходи и доходи от собственост – 182 258 лв.;
2. Общински такси – 685 146 лв.;
3. Глоби, санкции, наказателни постановления- 46 933 лв.;
4. Други неданъчни приходи – 13 103 лв.;
5. Приходи от продажба – 92 845 лв.;
6. Приходи от концесии - 2 345 665 лв.;
7. Дарения – 1 120 402 лв.;
8. Внесено ДДС – 118 847 лв.;
Получените средства от Републиканския бюджет са 11 497 769 лева

РАБОТА ПО ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
През 2019 година, в качеството си на бенефициент или партньор, Община
Етрополе е работила по 14 проекта, от които 5 са завършени, 7 са в процес на
изпълнение, а за 2 се очаква оценка.
Проекти,които бяха реализирани през 2019 г. са:

„Изграждане на детски площадки за игра в Детска градина „Звънче”, УПИ I за
детски дом, кв. 116 по плана на гр. Етрополе, община Етрополе” на обща
стойност 351 582,00 лв., от които съфинансиране на Община Етрополе: 231 587,00
лв.
Реконструкция и рехабилитация на Централен градски площад „Девети
септември” - гр. Етрополе - II-ри етап” - средствата са осигурени от бюджета на
Община Етрополе.
„Въвеждане на енергоспестяващи мерки в Общежитие към Професионална
гимназия, гр. Етрополе” по Инвестиционна програма за климата на Националния
доверителен екофонд. Общата стойност на проекта е 255 172,27 лв., от които
съфинансиране от общината - 38 275,84 лв.
„Осигуряване на достъпна среда на сградата на Общинска администрация Етрополе“ по проект „Красива България“ за ремонт на входа на Общинска
Администрация – Етрополе.
„Ремонт на спортна зала „Стоян Николов“, гр. Етрополе“, финансиран от
Министерство на младежта и спорта.

Проекти, които са в процес на изпълнение са:
„Осигуряване на топъл обяд на територията на Община Етрополе”. Проектът се
финансира от Оперативна програма за храни и/или основно материално
подпомагане. Общата стойност на проекта е 225 431,25 лв. Срокът за неговото
изпълнение е от 01.09.2016г. до 31.04.2020 г. По проекта всеки ден се предоставя
топъл обяд на 100 потребители от Община Етрополе , в т.ч. лица и семейства в
неравностойно положение, самотно живеещи възрастни хора с ниски доходи,
лица с увреждания и лица от уязвими групи от общината.
По Програма Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България - Сърбия
„Създаване на система за предотвратяване и ранно предупреждение при
опасност от наводнения” на обща стойност 1 173 401,14 лв. Община Етрополе е
водещ партньор по проекта, партньор е Общинско комунално предприятие
„Комнис” - Бела Паланка, Сърбия.
„Интеграция в общността” на обща стойност 700 072,11 лв. Община Етрополе е
водещ партньор по проекта.
„Закриване и рекултивация на съществуващо депо - община Етрополе” с

финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на
околната среда (ПУДООС).
„Рехабилитация на бул. „Александър Стамболийски” на обща стойност 1 171
854,19 лв.
„Реконструкция на спортна площадка в кв. 177 по плана на гр. Етрополе” на
обща стойност 94 183,45 лв.
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” съвместно с Община Елин
Пелин.
От 2019 година. жителите и гостите на Община Етрополе ползват безплатен
интернет на обществени места, след като Общинска Администрация спечели
проект на Европейската комисия за безплатен интернет достъп WiFi4EU.
Местата със свободен интернет достъп са:
Централна градска част;
Исторически музей – Етрополе и района около него;
Спортен комплекс „Чавдар“ и района около него;
Мемориален парк;
Парк „Езерото“.

Проектите в процес на оценка са:
„Намаляване на опасността от горски пожари на територията на община
Етрополе“ по програма за развитие на селските райони 2014-2020 год.
„Преход към кръгова икономика чрез компостиране в домакинствата и в
пилотни училища в община Етрополе“ по Оперативна програма „Околна среда“
2014 – 2020 год.

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
Поддържане и подобряване на 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.

Програмата помага на служителите на Общинската администрация за
повишаване качеството и бързината на работа, намаляване на
административната тежест и дигитализиране на административното обслужване.
Поддържане и подобряване на КАО
„Комплексно административно обслужване“ /КАО/ е това обслужване, при което
административната услуга се извършва от специализирани органи, от лица,
осъществяващи публични функции или от организации, предоставящи
обществени услуги, без да е необходимо заявителят да предоставя информация
или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или
създавани от извършващия административната услуга първичен администратор
на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на
хартиен носител.
Чрез ежегодното подобряване на КАО,Общинската администрация осигурява на
своите граждани ефективност и ефикасност на услугите, отчетност и прозрачност
на администрацията, намаляване на административната тежест и корупционните
практики, като поставя потребителя в центъра на административното обслужване.

Общинска администрация използва СЕОС
През 2019 г. Системата за електронен обмен за съобщения /СЕОС/ в Общинска
администрация е подобрена, с което се облекчава административната тежест и се
повлиява положително на процесите на предоставяне на административни услуги
на гражданите и бизнеса.
Интернет страница на Община Етрополе
В официалната Интернет страница на Община Етрополе гражданите ежедневно
могат да се запознаят с новини, електронни регистри, всички събития, заповеди
на публични процедури на Община Етрополе и др.
През 2019 год. сайтът на Общината отчита повече посещения и по-висока
ефективност.

АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
Служителите на Общинска Администрация - Етрополе активно участват в
обучения и семинари, свързани с професионалната им компетентност.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Ремонт на Исторически музей – Етрополе
Ремонт на част на двора на ДЯ „Патиланци“
Чакалиране на улици
Полагане на хоризонтална и вертикална маркировка
Почистване на речни корита
Поддържане на паркове и зелени площи
Облагородяване на градинката пред кметството в с. Ямна
Изкърпване на уличната мрежа
През 2019 год. благодарение на подкрепата на Правителството са асфалтирани
следните обекти:
Бул. „Партизански“
Пътят до град Правец
Изкърпен е пътят Етрополе – Джурово
Със съдействието на Община Етрополе е открит супермаркет от веригата „ТМаркет“

ИНИЦИАТИВИ
„Да изчистим България”
Община Етрополе подкрепи националната кампания “Да изчистим България
заедно 2019”, като осигури чували и ръкавици за доброволците, които се
включиха в кампанията.Равносметката след кампанията е 4 тона извозени до
депото в Ботевград събрани отпадъци, 35 почистени района и над 380 включили
се доброволци.

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
В Община Етрополе е изградена и непрекъснато се развива добра система от
социални услуги, осигуряващи грижа за хората.
През 2019 година на територията на Общината функционираха следните видове
социални услуги:
Дом за стари хора - гр. Етрополе разполага с капацитет 42 лица. Държавата
поема разходите по стандарти на 22 лица, а за останалите 20 домът получава
средства от Общинския бюджет.

Център за социална интеграция и рехабилитация. През 2019 год. Центърът за
социална рехабилитация и интеграция e предоставил комплекс от социални
услуги на 60 лица, от които 10 са на възраст 14-29 г.
Център за обществена подкрепа през 2019 год. е предоставил своите услуги на
77 потребителя, от които 22 са на възраст от 14-29 г.
Домашен социален патронаж предоставя безплатен обяд на 100 лица от
Общината.Общината сключи Споразумение с Агенция социално подпомагане за
целево осигуряване на средства за развиване на услуги в домашна среда за хора с
увреждане и лица над 65 г.,което влезе в сила от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. На
80 лица се предостави топла храна срещу заплащане на такса.
През 2019 г. съгласно постановление на МС в Домашен социален патронаж 32
лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници предоставиха на 62
потребители с трайни увреждания или невъзможност за самообслужване от
Етрополе, Лопян, Ямна Брусен, Бойковец и Рибарица социални услуги в техните
домове.
На 01.09.19 г. Община Етрополе сключи тристранно Споразумение с НОИ и
Агенция социално подпомагане за включване в Механизма за личната помощ. До
края на 2019 г. са включени 35 потребители и всеки месец те се увеличават.
Общината подпомага родителите на новородени деца
За първо дете родителите от Община Етрополе получават еднократно помощ в
размер на 300.00 лв. , за второ дете - от 600.00 лв. а за трето дете - от 300.00 лв.
Безплатни детски градини
Таксите за посещение в детските градини, детската ясла и млечната кухня за
бебета в Общината се заплащат изцяло от общинския бюджет.
Безплатна храна в училищата
За безплатната храна в училищата се отпускат средства от бюджета на Община
Етрополе.
Фонд „Даровити деца”
През 2019 година бе предоставена финансова подкрепа на стойност 1700 лв. на
41 деца от Общината с изявени дарби. Те са част от:
Ученически театрален състав към СУ „Хр. Ясенов“, Ученически отбор по волейбол
– девойки VIII-X клас при СУ „Хр. Ясенов“, Ученически отбор по футбол – юноши
XI-XII клас при СУ „Хр. Ясенов“, с ръководител Христо Стаменов.
Финансова помощ за тежко болни и лица в неравностойно положение от
Община Етрополе
През 2019 година се предоставиха еднократни финансови помощи в размер на
28 300 лв. на 31 болни лица.
Ръководството на Общината винаги с желание и при възможност кандидатства и
участва в програми за осигуряване на работни места. За нас е важно хората от
уязвими групи да се върнат на пазара на труда.

Общо наетите по програми за заетост жители от Общината през 2019 година са
12.
Те работеха по следните програми:
„Регионална програма за заетост” - 5 лица
НП „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания” - 4 лица
ОП РЧР „Обучение и заетост“ Компонент 2 – 3 лица
Безплатни дърва за огрев за социално слаби и ветераните от войните
За ветераните от войните и социално нуждаещите се възрастни хора са
предоставени безплатно от бюджета на Община Етрополе по 3 куб. м. дърва за
огрев.
Издаване на пропуски за безплатно паркиране на инвалиди
За ползване на правото за преференциално паркиране и улеснение при движение
с МПС за хора с увреждания през 2019 година са издадени 49 бр. карти.
През 2019 година в приемния ден на Кмета са преминали повече от 205 лица,
на голяма част от които смятам, че съм решил проблемите.

ОБРАЗОВАНИЕ
Образованието е приоритет в работата на Общинска администрация. С ремонта
на спортните съоръжения и зали искаме да предоставим по-големи възможности
за извънкласни и извънучилищни дейности, да създадем условия за провеждане
на ученически игри, състезания, конкурси и други ученически прояви и
инициативи, да осигурим възможности за развитието потенциала на всяко дете и
млад човек и израстването им в едни образовани, уверени и креативни граждани
на нашия град.
Образователната ни инфраструктура включва широка мрежа от учебни и детски
институции:
СУ “Христо Ясенов” – Етрополе
ПГ “Тодор Пеев” – Етрополе
ОУ “Христо Ботев”- Етрополе
ОУ “Христо Ботев” - село Лопян
ОУ “Георги Бенковски” - село Малки Искър
ДГ “Слънчице”- Етрополе
ДГ “Еделвайс”- Етрополе
ДГ “Звънче” - Етрополе
ДЯ “Патиланци”- Етрополе

Всички институции получават делегиран от държавата бюджет, а Община
Етрополе осигурява местно финансиране на дейностите.
През 2019 година няколко от тях получиха допълнително финансиране от Община
Етрополе:
ОУ „Христо Ботев”-гр. Етрополе – 39 000 лв.,
ОУ „Георги Бенковски” - с. Малки Искър – 30 000 лв.,
СУ „Христо Ясенов” - Етрополе – 295 000 лв.,
ОУ „Георги Бенковски“ – с. Малки Искър – 30 000 лв.,
ПГ „Тодор Пеев“ – гр. Етрополе – 10 000 лв.,
ДГ „Звънче” – 90 000 лв.,
ДГ „Слънчице“ – 71 000 лв.,
ДГ „Еделвайс“ – 127 500 лв.
За ДЯ „Патиланци“ и безплатната Детската кухня са осигурени 120 000 лв.
Осигурен е безплатен транспорт за учениците, които живеят в по-отдалечени
райони и от населените места на Общината.
С образователна и развлекателна цел се организираха информационни срещи,
велосъстезания и щафети и различни турнири по футбол и волейбол, в които
участваха ученици от цялата Община.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
През 2019 от бюджета на Община Етрополе бяха дофинансирани Медицински
Център I – гр. Етрополе и МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев“. Медицинският
център получи 30 000 лв., а болницата – 300 000 лв. субсидия. Средствата,
отпуснати на болницата бяха предоставени ежемесечно на вноски през 2019 г.
Организирани прегледи за измерване на костната плътност
Община Етрополе съвместно с фондация „АДРА БЪЛГАРИЯ“ извърши напълно
безплатни здравни прегледи на населението за костна плътност.
В рамките на четири дни, в Община Етрополе бяха прегледани обстойно над 230
човека. Прегледите са с цел ранно откриване, диагностика и превенция на
остеопороза.
Безплатно измерване на кръвна захар
Съвместно с Център за социална рехабилитация и интеграция към Балмед ООД,
Община Етрополе организира безплатно измерване на кръвната захар на
граждани от Общината.
Организирани профилактични прегледи
През 2019 г. със съдействието на Общината бяха организирани профилактични
ехографски прегледи на млечна жлеза, коремни органи и щитовидна жлеза.

Откриване на паметна плоча на Проф.д-р Александър Герчев
На 28.03.2019 год. година в фоайето на МБАЛ „Проф. Д-р Александър Герчев“
беше открита паметна плоча в памет на Проф. Д-р Александър Герчев - Членкореспондент на Българската академия на науките и на чуждестранни научни
дружества. Автор е на 2 патента в областта на ортопедията и травматологията.
Създава клиника по ендопротезиране в Етрополе. Заместник-министър на
здравеопазването и депутат в 37-мото народно събрание.

КУЛТУРА
Община Етрополе провежда активна политика за развитие на културата, като
фактор за устойчиво развитие. Културната дейност на Общината е насочена
основно към опазване и съхраняване на местните обичаи и традиции.
Създаването, укрепването и възпроизвеждането на тези обичаи и традиции в
обществото е най-естествения мост между миналото и съвремието.
Изминалата година бе изпълнена с многобройни мероприятия, сред които
театрални и музикално-танцови постановки, изложби, концерти, чествания на
юбилейни годишнини и тържества.
Тържествено отбелязахме Националните празници в българския календар, както
и уникалните местни празници, характерни за Общината:
Богоявление
Пеене на пръстените
Туристически празник “Свети Атанас”
Етрополската литературно-музикална зима
Земляческа среща на етрополци в София
Мото събор и офроуд
Празник на Община Етрополе и Празник на етрополските зетьове
МОГА ФЕСТ
Национален туристически събор „Златна есен – Етрополе”
Освобождението на Етрополе от Османско владичество

През 2019 год. успешно работи общинското радио, което с излъчванията си
всеки ден даваше възможност на гражданите да научават своевременно за
случили се събития в града и общината, проведени срещи, взети решения от
Общинския съвет и други новини.
Друга възможност за получаване на актуална информация за изминали и
предстоящи събития, жителите на общината получаваха от издавания от
общината вестник „Етрополски преглед”.

Всички значими събития в Община Етрополе през отчетния период бяха отразени
в сайта на Община Етрополе в местни и регионални печатни и електронни медии.
Общината осъществява рекламно-информационна кампания чрез периодични
публикации в специализирани туристически издания: списание „Черга” двуезично издание за история, култура и туризъм, пътен Атлас на България на
български език. Издаден е каталог “Бизнес и туризъм” и брошури на туристически
обекти, които са разпространени сред гости на града и на туристически
изложения

ТУРИЗЪМ
Сред основните туристически дейности на Община Етрополе е представянето на
туристическия продукт чрез участие в национални туристически форуми и
изложения, сред които:
Международна туристическа борса „Ваканция &СПА Експо” в София -найзначимото туристическо изложение в България, което се провежда ежегодно през
месец февруари
Международна туристическа борса „Културен туризъм” във Велико Търново участие с експозиционна площ и рекламен щанд
Международна туристическа борса „Уикенд туризъм” – Русе
През годината по различни поводи бяха организирани туристически походи от
двете туристически дружества в Етрополе.
През 2019 год. се наблюдава повишение в броя нощувки, реализирани на
територията на Община Етрополе е 17077 /12 593 за 2018/, от които 15428 /11
567 за 2018 год./ са от българи и 1649 /1026 за 2018 год./ са от чужденци.
Категоризация на туристически обекти
Категоризирани са общо 23 туристически обекти - 15 заведения за хранене и
развлечения и 8 места за настаняване. Събраната сума от такси е 4 245 лв.
Събраните приходи от туристически данък са 3954,93 лв.
22-ра Балканска планинарска среща бе организирана в Етрополе през 2019 год.
с участието на над 200 туристи от страните България, Македония, Босна и
Херцеговина, Черна гора, Словения, Сърбия и Хърватия. Основната цел на
срещата беше подобряването и развитието на съвместната дейност между
организациите на балканските страни от региона с пешеходен (планински)
туризъм, подобряване комуникацията в организационно и техническо
отношение, чрез обмен на опит между отделните организации.
Национален туристически събор „Златна есен“ се провежда ежегодно. През 2019
год. общината посрещна 140 участника от 1-ви до 12-ти клас,които представиха
своите училища, клубове и туристически дружества: СУ „Христо Ясенов” – град

Етрополе, ПГ „Тодор Пеев” – град Етрополе, ОУ „Христо Ботев” – град Етрополе,
ОУ „Отец Паисий” – гр. Кнежа; ПГЗ „Стефан Цанов” – гр. Кнежа, ОУ „Любен
Каравелов“ – село Трудовец, Коло клуб „Отец Паисии“ ТД, Туризъм, спорт и
екология – „Погледец“ – Бистрица, ТД ТСЕ „Етрополе”.
Дисциплините, в които се състезаваха участниците бяха: спортно-туристическа
щафета, построяване на палатка за време, дартс, теглене на въже, майсторско
управление на велосипед и колокрос.

СПОРТ
Грижата за децата и подсигуряване на условия за масов спорт също е наш
приоритет. В Етрополе на всички спортни клубове са предоставени възможно
най- добрите условия за спортно-тренировъчна дейност, което привлича все
повече млади хора.
През изминалата 2019 година се проведоха:
-общински турнири по футбол и волейбол
-турнири за деца, организирани за пълноценно и здравословно запълване
свободното време на учениците.
В Община Етрополе съществуват няколко спортни клуба: клуб по волейбол”,
футбол, таекуон-до, борба, тенис на маса, аеробика и два клуба по туризъм.
Спортистите в клубовете са над 460. От тях 300 са на възраст от 14 до 29 години.
Всички спортни клубове се финансират от Община Етрополе. Ежегодно Общината
отпуска средства за стопанисване на общинските спортни обекти и съоръжения.

