Плавно възстановяване на нарушения от пандемията
ритъм на работа в общината: Обучение на Троянските
читалища по проект и среща с кметовете и кметските
наместничества в общината
Четвъртък, 13 Май 2021

В ранния преди обед на днешния ден Кметът на Община Троян г-жа Донка Михайлова участва във
встъпителна пресконференция в зала „Форум“ на НЧ „Наука – 1870 г.“ (Троян) по проект „За по-устойчив
граждански сектор в Община Троян“, изпълняван от СНЦ „Дунавски център за обучение и развитие“ с
финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г.
Проектът, който се реализира с институционалната подкрепа на Община Троян, предвижда еднодневно
обучение на представители на местни читалища на тема „Устойчиво управление на НПО“.
Организаторите идентифицират като основен проблем пред гражданските организации на локално
ниво недостатъчният им капацитет за устойчиво управление, ето защо съдържанието на лекционния
курс е фокусирано върху подпомагане плановата дейност на читалищата, включително изработване и
отчитане на стратегически документи и планове за дейността, финансов контрол на изпълняваните
бюджети, коментар върху добри и лоши практики, съобразени със спецификите на читалищната
дейност.
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Община Троян се надява, че участието на местните читалищни дейци в обучението ще подпомогне поефективното изпълнение на техните многобройни задължения – библиотечни, информационни,
културно-организационни и т.н.
Също днес, г-жа Михайлова поднови и присъствените си срещи с кметовете и кметските наместници в
общината, които от началото на пандемията се провеждаха онлайн, за да бъде избегнато струпването
на много хора. Дневният ред на срещата, включваше обсъждане на възможностите за отваряне на
пенсионерските и инвалидните клубове, провеждането на масови културни прояви, обсъждане на
текущи проблеми и т.н.
Мнозинството присъстващи се обединиха около решението пенсионерските клубове да останат
затворени до края на май, като се следи развоя на заболеваемостта от Ковид-19 на територията на
общината и се действа съобразно здравните предписания. Провеждането на масови събития, включени
в Културния календар за 2021 г., също се отлага временно и ще бъдат търсени възможни нови дати за
провеждането им.
Традиционно, значителен интерес предизвика и темата за изпълнението на капиталовата програма по
селата и започването на предвидените ремонти на уличната мрежа там. Припомняме, че за тази година
за целта са заделени 879 хил. лв. от бюджета на общината.
На срещата г-жа Вера Добрева – Директор на Дирекция „Анализ, планиране и проекти“ запозна
присъстващите с възможностите за привличане на средства по селата чрез реализиране на проекти по
Плана за възстановяване и развитие на Република България. Както г-жа Михайлова подчерта,
включително и от позицията си на заместник председател на НСОРБ, средствата, които се очаква да
постъпят в бюджета на общините чрез този план са от изключителна важност, още повече, че България
има възможност да получи 13% от очакваната сума от 12 млрд. в аванс и в рамките на календарната
година да се осигури възможност за работа по значими за обществеността цели.
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