ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА КМЕТСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА ПЕРИОДА 2016г. – 2017г.
ОТ МАНДАТ 2015г. – 2019г. ПРИ КМЕТСТВО
С. ТРУДОВЕЦ

Уважаеми трудовчани,
Целта на този отчет е да Ви запозная със задачите, които сме изпълнили и тези, които
не сме изпълнили, да изложите Вашите виждания за развитието на селото за периода 2017г.2018г.
Вярно е, че живеем в трудни времена, държавата се тресе от скандали и гейтове, но
това не означава, че не мислим за утрешния ден. От направените от Вас предложения трябва
да подберем приоритетите, разумното, възможното и неоспоримото.
Накратко ще Ви запозная с извършеното през отчетния период и след това ще
дебатираме Вашите предложения, които да внеса в Общински съвет Ботевград за залагането
им в бюджета на общината за 2018г.
Едно от ежедневните задължения на кметската администрация е работата с гражданите
и тяхното административно обслужване, което е приоритет за Кметство с. Трудовец. Издават
се над 20 вида документи – удостоверения, препис-извлечения, заверки, скици и пълномощни,
актове за граждански брак, смъртни актове и още много други. През 2017г. са обработени 2451
документа. За нас е приоритет доброто, бързо и качествено обслужване. Не случайно екипа на
кметската администрация бе удостоен с почетен медал и грамота, за проявен
професионализъм и обществена ангажираност.
Контактите с външни институции са на добро ниво. Взаимоотношенията с местните
фирми също. Те са първите наши помощници при организиране на обществени мероприятия.
В много добри взаимоотношения сме с народния представител Мартин Тинчев от ГЕРБ и
народния представител Корнелия Нинова от БСП, с министъра на правосъдието г-жа Цачева,
която ми осигури среща с министър Нанко, за да разговаряме по размразяване на проекта за
река Касица. Срещата е на 11.10.2017г.

I. Чистота и екология – приоритет откакто съм кмет. Но последните няколко месеца се

задъхваме. Няма я необходимата подкрепа от общността на Трудовец. Боклуци се разхвърлят
навсякъде, по всяко време, въпреки създадената организация за сметосъбиране и
сметоизвозване. От месец и половина сметосъбирането и сметоизвозването се извършва от
общинска фирма БКС
по разпореж-дане на кмета на общината. При това положение ни се
намаляват хората от 5 души на 3, което за Трудовец е крайно недостатъчно при наличието на
толкова тревни площи за поддръжка и окосяване. Но въпреки всичко успяхме да се справим
поне със зелените площи по централната зона, ул. „Цар Освободител“, ДГ „Зравец“, от части с
гробищен парк. Започна извозването на битови отпадъци ежеседмично след като БКС закупи
нови автомобили. Въведохме отново разделно събиране, чрез фирма „ЕКОПАК“. Определена
бе площадка за строителни отпадъци, от която ежемесечно се извозват до депото за
строителни отпадъци в Ботевград.
- Раздадени кофи за смет 50 бр. по заявления на жителите. Имаме регистрирани още
около 100 заявления, за които очакваме доставка на кофи и контейнери от общината.
- Снегопочистването се осъществяваше на базата на сключени договори с три фирми и
моето мнение е, че се справяха добре. Разходи за снегопочистване – 6240 лв.

II.

Социална политика
Продължава ползването на карти за безплатно пътуване с обществения транспорт на
пенсионерите. Отново по решение на Общинския съвет бяха подпомогнати пенсионерските
клубове финансово.
Раздаваме топла храна – 19 човека ежедневно.
Месечно обслужване на място в кметството от социален работник.
Таксите в ДГ „Здравец“ – от миналата година таксите са както следва:

- Яслената група, 3 и 4 годишните плащат половин такса, при условие, че родителите
нямат задължения към Община Ботевград. Ако имат плащат цяла такса 72 лв.
- 5 и 6 годишните са освободени изцяло от такса, при условие, че родителите нямат
задължения към Община Ботевград. Ако имат задължения също заплащат цяла такса 72 лв.

III.

Култура
Важен фактор в обществения живот на селото. Работата ни бе насочена предимно в
съхраняване на традициите и обичаите в селото, честване на бележити дати, празнични
концерти, разработване на проекти. Разработен бе проект за цялостен ремонт на читалището
по оперативна програма на фонд „Земеделие“, но критериите бяха много високи и не ни
класираха. Тази есен пак ще участваме с нов проект. Имаме спечелени 5 проекта които са
осъществени съвместно с Латвия, Румъния, Италия, Сърбия и в момента за Словенска
Бистрица. Изпратили сме 30 човека по тези проекти с 6 ръководители.
Танцовите състави се представиха успешно на фестивали „Охрид-Македония“, „ДурасАлбания“, Златни пясъци, Типченица, Трън и Троян.
Традиционно проявите се организират в партньорство с ДГ „Здравец“, ОУ „Любен
Каравелов“, читалище „Никола Ракитин“, пенсионерски клуб и кметството.
Годината започна с традиционния празник „Трифон Зарезан“. Тържествено бе
отбелязан националния празник „3 март“.
Тържествен Великденски концерт.
Празника 24 май – деня на българската просвета и култура.

IV.

Образование
Образователната дейност и възпитанието на децата на Трудовец се осъществява в ДГ
„Здравец“ – в момента 88 деца, като от тях 21 са в яслената група и персонал от 18 служители.
В ОУ „Любен Каравелов“
Ученици от I до IV клас – 75 ученика
от V до VII клас – 52 ученика
Персонал – 17 души.
Създадени са всички условия за обучение на децата заедно с екип от професионалисти
учители. По инициатива на обществения съвет към училището с входирана докладна записка
до кмета на общината за доставката на 70 двуместни чина, за което са необходими 8 100 лв.
Докладната е входирана на 01.09.2017 г.

V.

Здравеопазване
Комуникацията с екипа обслужващ здравно населението на Трудовец не е на добро
ниво, по причина на здравния колектив.
Започна ремонта на поликлиниката, който бе залаган 4 години подред в
инвестиционната програма на общината. Извършва се подмяна на дограмата, ремонт на
кабинети и тоалетни. Като част от стаите се ремонтират с лични средства на д-р Хаджиева.
Така се получава когато няма диалог. През изтеклия период няма оплаквания от пациенти за
некачествено обслужване. Работи и стоматологичния кабинет.
В Трудовец имаме традицията да пазим културно-историческите ценности на българи
като православна църква. Църквата Св. Георги е отремонтирана. Може би ще се наложи
ремонт на параклис св. Архангел Михайл, но ще бъде през пролетта, както и обновяване на
района около църквата.
Спортът и физическата дейност са от особено значение за развитие на поколенията и
развлечения на населението. Но общината отделя много малко средства за масов спорт,
организиране на състезания на селото. След като извършихме сделка по продажба на втория
етаж на магазина на ул. „Републиканска“ и „Славянска“ средствата бяха насочени за ремонт
на спортната площадка – основно изграждане на терена с изкуствена трева, ремонт на ограда
и осветление. Обекта окончателно не е завършен още.
Група инициатори възстановиха дейността на ФК „Ракитин“ и отбора има участие в
непрофесионалната група на Софийска област. Община по решение на Общинския съвет

откупи футболното игрище от собственика за да могат да се играят мачовете на
трудовчански терен.

VI.

Изпълнение на инвестиционната програма, заложена в бюджет 2017г.
1. Изграждане на довеждащ водопровод от язовир Бебреш, от местност „Ключовица“ до
Вилна зона „Лозята“ – стойност над 200 000 лв.;
2. Ремонт на спортната площадка с три футболни игрища и изкуствена трева – 50 000 лв.;
3. Ремонт на поликлиника – 30 000 лв.;
4. Изкърпване ул. „Спортна среща“, ул. „Поп Михо“ и ул. „Черковна“ – около 9000 лв.
средствата бяха пренасочени от ремонта на читалището;
5. Изграждане канализация и водопровод на ул. „Бистрица“ – работи се в момента, както и
канализация на ул. „Христо Ботев“ – предстои до края на месец октомври; подмяна
водопровод на ул. „В. А. Цоцов“ – предстои до края на годината и застилане с минерал бетон
за зимния период;
6. Ремонт на кухненския блок на ДГ „Здравец“ – в момента се работи;
7. Поставяне на нови детски играчки в ДГ „Здравец“;
8. Системно поддържане на уличното осветление и неговото разширяване – възстановихме
осветлението пред блоковете на ул. „Черковна“.
Разходите като такси и други за уличното осветление възлизат до момента на 17 652 лв.
В нашата многообразна дейност има и нерешени проблеми, които стоят на дневен ред и
за в бъдеще, като:
- Осигуряване на нормално водоподаване през летния сезон на селото и Вилна зона
„Лозята“;
- евентуално захранване с газ на желаещите Вилна зона „Лозята“;
- изграждане на музейната сбирка;
- ремонта на сградата на ДГ „Здравец“;
- подобряване състоянието на пътната мрежа в селото и Вилна зона „Лозята“;
- ще продължаваме да полагаме усилия за стопанисване и поддържане в добър вид на
обектите, които сме изградили;
- изкърпване на ул. „Александър Стамболийски“, преасфалтиране на ул. „Любен
Каравелов“, асфалтиране на ул. „В. А. Цоцов“.

VII. Охрана. Обществен ред и БД

Въпреки изградения отдел по охрана обществен ред, ръководството на този отдел не
намира верния път на комуникация с кметската администрация и нямам поглед върху тяхната
дейност на територията на с. Трудовец.
С РПУ Ботевград работим в добър синхрон чрез младши полицейски инспектор и
патрулите по КАТ и ОР. В селото няма регистрирани тежки престъпления като грабежи и
убийства. Ще продължаваме да регулираме движението с пътни знаци и маркировка.
След като дадете вашите предложения и идеи ще ги предложа на анализ с членовете на
обществения ред и с доклад ще ги внеса пред общинското ръководство за залагане във
инвестиционната програма на бюджет 2018 г.
Благодаря Ви още веднъж скъпи трудовчани за подкрепата в начинанията, които аз и
моя екип организираме за доброто настояще и бъдещето на красивия с. Трудовец пътят по
който оставяме видими резултати.
Разбира се, че ежедневно екипа на кметската администрация на чело с мен като кмет,
си даваме сметка, че сме призвани да работим за Вас, за децата на с. Трудовец, но и че не
можем да постигнем нищо съществено без Вашето участие и подкрепа.
Благодаря Ви за търпението!
С уважение, В. Драганов, Кмет на кметство Трудовец

