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ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНА
ЕТРОПОЛЕ ЗА 2020 ГОДИНА
• ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНАТА

• ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
• ОБРАЗОВАНИЕ
• СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
• БЛАГОУСТРОЙСТВО

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
В изпълнение на Програмата за управление на
община Етрополе (2019 – 2023) и чл. 44 (5) от
Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), Ви представям годишен
отчет за дейността на общинското ръководство и
администрация през 2020 година.
През тази нелека година се изправихме пред едно голямо изпитание –пандемията от коронавирус.
Вирусът засегна община Етрополе и в тази връзка
незабавно бе създаден Кризисен щаб, който осъществяваше срещи с цел координиране на действията на всички институции, отговорни за здра-

ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА
НА ОБЩИНАТА

Въпреки трудностите, през 2020 година заедно с
моя екип осъществихме задачите, които си поставихме.
Преизпълнихме рамката на бюджет 2020 година.
Бюджетът на Община Етрополе за 2020 г., приет на
29.01.2020 год. от ОбС - Етрополе е в размер на 15
869 936 лв., а в края на годината достигна 20 930
377 лв., в т.ч.
- приходи от данъци, такси и концесия – 4 912 751 лв.
- дарения – 592 194 лв.
- получени средства от Централния бюджет - 14 735
692 лв. в т.ч:
Правителството отпусна допълнителни средства на
община Етрополе в размер на 3 675 247 лв., от които:
- За борба с бедствия и аварии – 1 332 076 лв. за

- ДЕЙНОСТИ В ГР. ЕТРОПОЛЕ
- ДЕЙНОСТИ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА

• РАБОТА ПО ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
• ЕКОЛОГИЯ
• ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ

• КУЛТУРА
• ТУРИЗЪМ
• СПОРТ
• АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
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вето, безопасността и сигурността на гражданите.
През изминалата година регистрирахме общо 283
случаи на заразени с Covid-19 и 250 оздравели. За
огромно съжаление, 15 души изгубиха битката с
вируса, за което поднасям своите искрени съболезнования на техните семейства.
През периода на първата година от втория ми
мандат като Кмет на община Етрополе, заедно с
екипа ми продължихме да надграждаме постигнатото и положихме максимални усилия в условията
на пандемия да постигнем целите, заложени в
Управленската ми програма и активно работихме
в следните направления:
Здравеопазване, Образование, Социална политика и Благоустройство, Европейски програми и
проекти, Култура, Екология, Туризъм и Спорт.
През 2020 година Община Етрополе организира
доброволческа кампания и тук е мястото да благодаря на доброволците, включили се със своя
доброволен труд , подпомагайки дейностите за
обгрижване на хората в нужда и тези, поставени
под карантина. Това са г-жа Мадлен Билева, г-жа
Таня Бонд и г-жа Хелън Далтън.
Прекланям се пред всички лекари и медицински
специалисти, работещи на първа линия, служителите на реда и служители на Общинска администрация – Етрополе за изключителния професионализъм и отговорност при изпълнение на служебните
си задължения.
В знак на признателност за безвъзмездната материална помощ , която ни бе дарена, изказвам
искрени благодарности на:
Г-н Марин Маринов, Председател на ОбС – Етрополе,
Г-н Владимир Александров, общински съветник,

Г-жа Боряна Керемидска, общински съветник,
Г-н Ивайло Георгиев, общински съветник,
Г-н Николай Иванов, общински съветник,
Г-жа Янка Цветкова, общински съветник,
Г-н Лъчезар Лазаров, общински съветник,
Г-жа Мила Манчева, общински съветник,
Г-жа Силвия Николаева, обществен възпитател.
Фирма FSS България,
Фирма „ДЖАНИ“ ЕООД ,
Фирма „Маридел 2012“ ЕООД ,
Фирма „Етрополски Бук“ ЕООД.
По време на извънредното положение в началото
на месец април анонимен дарител дари хранителни пакети на 270 лица в неравностойно положение
и самотни възрастни хора от община Етрополе.
Пакетите съдържаха боб, брашно, олио и ориз.
Продуктите се доставиха от служители на Домашния социален патронаж, служители на Общинска
администрация – Етрополе и доброволци, на които
предоставихме предпазни средства, за да може
доставката да се извършва съобразно противоепидемичните мерки.
Месец след това, същият дарител осигури на други 261 лица козунак и великденски яйца.
През 2020 година осигурихме доброволци, които
всеки ден по два пъти дезинфекцираха общите
части в МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев“ –
Етрополе.
Закупихме предпазни шлемове за всички общопрактикуващи лекари.
Предоставихме дезинфекциращи средства и
маски за всеки ученик в общината. Училищата и
детските заведения получиха общо 47 диспенсъри
и 46 постелки за дезинфекция, които се поставят
на входа на сградата.

корекция на коритата на реки в определени участъци:
р. Ябланица за III и IV подучастък - в процес на
изпълнение,
р. Малки Искър - предстои изпълнение,
р. Стара река, с. Лопян - предстои изпълнение,
- За ремонт на уличната мрежа - 1 000 000 лв. –
предстои изпълнение,
- За ремонт на улични водопроводни клонове – 743
171 лв. – изпълнено,
- За възстановяване на търговска чаршия „Площад
Малки пазар“ – 600 000 лв. – предстои изпълнение.
Получените средства по европейски програми и
проекти са в размер на 1 637 881 лв.
Общо разходите към 31.12.2020 г. са 17 005 063 лв.,
в т.ч. 9 148 524 лв. държавна дейност, 7 077 439 лв.
местна дейност и 779 100 лв. дофинансиране.
Разпределението на разходите по функции е следното:
Общи държавни служби – 1 793 196 лв.

Обрана и сигурност – 1 298 623 лв.
Образование – 6 930 307 лв.
Здравеопазване – 827 839 лв.
Социални дейности – 1 661 656 лв.
Благоустройство и регионално развитие – 2 659 041
лв.
Почивно дело, култура – 1 062 628 лв.
Икономически дейности – 718 010 лв.
Разходи за лихви – 53 763 лв.
Към 31.12.20 г. общинският дълг към Фонд „ФЛАГ“
е 1 363 563 лв.
За сравнение през 2015 год., когато бях избран за
кмет на община Етрополе, общинският дълг възлизаше на 2 974 219 лв. - в момента той е двойно
по-малък.
В края на 2020 година община Етрополе няма
задължения към фирми, извършващи дейност на
територията на община Етрополе.
Продължава на стр. 2
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ТУРИЗЪМ
През 2020г. бяха извършени следните дейности за

развитието на туризма в община Етрополе:
В края на януари се проведе туристическият празник „Свети Атанас“.

През февруари Община Етрополе участва в туристическа борса „Ваканция & Спа Експо 2020“ в гр. София, където представи своите културно-исторически
забележителности и туристически обекти.
През февруари и декември се проведоха две заседания на Консултативен съвет по туризма в Община
Етрополе, едното от които онлайн.
Поради епидемиологичната обстановка, през 2020г.
не успяхме да проведем други мероприятия, свързани с развитието на туризма.
През април бе отпечатан каталогът „Бизнес и туризъм“ 2020.
В община Етрополе дейност развиват два туристически клуба - Туристическо дружество „Старопланински турист“ с 95 души и Туристическо дружество
„Туризъм, спорт и екология“ със 115 души.
Обновени са 15 туристически маршрута с маркировка от туристическите дружества „Туризъм, спорт
и екология Етрополе“ и „Старопланински турист“.
Поставени са 8 жалона и 97 указателни табели.

През 2020г. Община Етрополе участва в регионален
туристически проект с общините Правец и Ботевград за разработване на съвместен туристически
маршрут. В момента се работи по маршрута „Пътеките на времето“ /манастири, тракийски крепости и
забележителности/ от ТД „Туризъм, спорт и екология“
- Етрополе. Пътеките са маркирани в етрополската
част. Поставени са табели и жалони, направен е един
кът за отдих.
Категоризирани са 14 обекта на територията на Община Етрополе /9 места за настаняване и 5 заведения
за хранене и развлечения/.
Реализираните нощувки от всички обекти за настаняване са 9 019.

СПОРТ
Един от главните приоритети на общинското ръко-

водство е развитието на масовия спорт в общината.
Етрополе има дългогодишни традиции в спорта, а за

да ги продължим, сме осигурили отлична материална
база и перфектни тренировъчни условия.
В Община Етрополе развиват дейност няколко
спортни клуба: волейбол, футбол, таекуон-до, борба,
тенис на маса и аеробика, тенис на корт и две туристически дружества.
Участниците в клубовете са над 460.
Всички спортни клубове се финансират от бюджета
на Община Етрополе с общата сума от 420 347 лв.
Футболен клуб „Чавдар”
През 2020г . в школата се обучаваха 150 деца.
Заради пандемията много от турнирите, в които
участва клуба, бяха отложени.
Волейболен клуб – Етрополе
С волейбол се занимават 200 деца и младежи от
Община Етрополе. Картотекирани са 193 състезатели в
БФ по Волейбол и 14 състезателки в АВЛ-Волеймания.
Спортен клуб по борба - Етрополе
Трениращи деца към СКБ ”Етрополе” през 2020
г. - 42 бр.
Клуб по аеробика
През 2020 г. бе създаден спортен клуб по аеробика.
В клуба тренират около 30 състезатели, четири дни в
седмицата в спортна зала „Чавдар”.
• Издръжката и стопанисването на спортните
имоти в общината са задължение на община Етрополе, за което предоставихме 187 740 лв.
• За спортни имоти бяха направени следните
инвестиции:
• Ремонт на спортна площадка в кв. 177
Проектът е финансиран по Програма за развитие на
селските райони 2014 – 2020 г.
Изцяло са подновени оградните пана, положено е
ново покритие, монтирани са 2 табла за баскетбол,
две футболни врати, осветление и камери за видеонаблюдение.
Спортна площадка в кв. 177 - ПРЕДИ

Опазване на околната среда;
Подпомагане на уязвими групи хора;
Култура, традиции и таланти.

Областният управител на Софийска област Илиан
Тодоров удостои с почетен знак „Заслужил гражданин на Софийска област” проф. дтн инж. Цоло
Вутов – управител на „Геотехмин” ООД.
На официална церемония на 16 октомври 2020 год. в
Общинска администрация - Етрополе беше подписано
рамково споразумение между общината и четири
дружества от Група ГЕОТЕХМИН - „Геотехмин“ ООД
„Елаците – Мед“ АД, „Геострой“АД, „Геотрейдинг“ АД
за подпомагане и реализация на съвместни проекти
във връзка с очакваните последствия от пандемията.

С дарения на четирите дружества в рамките на
Благотворителна програма „Българските добродетели“ бе извършен ремонт на отоплителната
система на СУ „Христо Ясенов“ и други подобрения
за 1 493 071 лв. и бе започнат ремонт на покрива на
МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев“ – гр. Етрополе, за 455 068 лв.
Спортна площадка в кв. 177 - СЕГА

• През 2020г. бе завършен ремонтът на зала
„Стоян Николов”
Той е финансиран от Министерството на младежта
и спорта и включва ремонт на покрив, бани, съблекални и цялостна подмяна на изкуственото тревно
покритие. С този ремонт създадохме по-добри условия за провеждане на състезателната и тренировъчна
дейност на спортните клубове в общината, както и
условия за спортни занимания за жителите в свободното им време.

СЪТРУДНИЧЕСТВО С
ГЕОТЕХМИН
ООД
Специално място тук искам да отделя за ползотвор-

ното ни сътрудничество с най-големия работодател
в община Етрополе, проф. дтн инж. Цоло Вутов – управител на Група ГЕОТЕХМИН, с който водим активен
диалог и работим за реализирането на съвместни
проекти в следните общественозначими направления:
Инфраструктура и подобряване на градска среда;
Образование и спорт на деца и юноши;
Здравеопазване и социални услуги;

Тържествен водосвет за здраве от иконом Емил
Якимов от Етрополския манастир „Св. Троица“
по повод завършването на ремонта на парното
отопление в СУ „Христо Ясенов“
• С помощта на „Елаците-Мед“ АД раздадохме
хранителни продукти на училища, детски градини, лица в неравностойно положение и хора с
трайни физически увреждания
През месец декември раздадохме хранителни
продукти като брашно, боб, леща и ориз на ДЯ
„Патиланци“ – гр. Етрополе, ОУ „Георги Бенковски“
– с. Малки Искър, ДГ „Слънчице“ – гр. Етрополе, ОУ
„Христо Ботев“ – с. Лопян, ДГ „Звънче“ – гр. Етрополе, ДГ „Еделвайс“ – гр. Етрополе и хора в неравностойно положение.
Хранителни продукти получиха и 210 лица с трайни
физически увреждания.
На 8 април екипи на „Елаците – Мед“ АД дезинфекцираха централния площад в града, района на
автогарата, автобусни спирки по бул. „Партизански”,
”Руски” и бул.” Стамболийски”, градинката пред и
срещу пощата.
Кметът, служители на общината, ръководството
на Елаците-Мед и работещи в четири дружества от
ГЕОТЕХМИН ООД участваха с доброволен труд в
засаждането на 100 дървета в целия град.
Вярвам, че ползотворното сътрудничество между

