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Уважаеми съграждани!  
Скъпи приятели! 

 

Изминаха почти четири години откакто изпълнявам 
длъжността: Кмет на Патреш. Откакто Вие ми се доверихте и 
гласувахте да бъда кмет, позволихте ми да действам като 
такъв и да представлявам селото ни. 

И сега искам да споделя с Вас радостите и неволите, през 
които преминах като действащ и работещ Кмет на с. Патреш. 

Но първо искам да благодаря на Кмета на Община 
Павликени – инж. Емануил Манолов и на председателя на 
Общински съвет Павликени – инж. Дончо Дончев за 
подкрепата им през тези близо четири години. 

Благодаря на служителите и работниците към Кметство 
Патреш, за тяхната отзивчивост и работа. Благодарен съм за 
уважението, посрещането и находчивостта на 
ръководството и членовете на Пенсионерски клуб „Втора 
младост” с. Патреш, както и на ръководството и членовете 
на Народно читалище „Просвета 1898” с. Патреш. 

Благодаря и на певческа група Елия, която представя и 
популяризира селото ни, чрез песните си. 

Благодаря за подкрепата на църковното настоятелство на 
нашата църква „Света Параскева” и мúряните ú. 

Благодарен съм на всички Патрешчани и Патрешчанки, 
които ме подкрепяха, подкрепят и ще продължат да 
подкрепят дейността ми. 

Благодарен съм и на фирмите, подпомогнали със 
средства и техника дейността ми като Кмет на Патреш, както 
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и задачите, поставени на Кметството за развитието на 
нашето село. 

Всички ние искаме и се стремим да запазим Патреш. 
Да работим за неговото развитие, да съхраним 

традициите му и да ги предадем в най-проспериращ вид на 
децата ни. Съвместната ни работа през тези години ни 
донесе успехи и се свършиха доста полезни неща: 

1. Включване на питейната вода във водопроводната 
мрежа от местността „Горно ливаде”; 

2. Пуснато улично осветление, работещо през цялата 
нощ; 

3. Селските чешми претърпяха ремонт; 
4. Ремонт, асфалтиране на улиците и настилане с 

трошляк на други улици в селото.  
5. Насипване на дупките на път 502 от разклона до 

село лично от мен, заедно с хората от временната заетост, 
които са на работа в Кметството. 

6. Участие в стачката за ремонт на път 502, 
организирана съвместно селата Горна и Долна Липница, 
Климентово, Иванча, Обединение и Общините Павликени и 
Полски Тръмбеш, силно подкрепена от инж.Манолов – 
Кмета на Община Павликени и последващ от нея ремонт на 
пътя; 

7. Възстановяване на буквите от Паметника на 
загиналите във войните патрешчани; 

8. Ремонт на Пенсионерския клуб; 
9. Частичен ремонт на Читалището; 
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10. През 2012 г. в срок и в безупречно състояние се 
предадоха на съхранение в Община Павликени регистрите 
по гражданско състояние. Като преди това от всеки един акт 
се запази копие на дисков носител в Кметството; 

11. Спасяване на библиотеката на закритото училище; 
12. Закупуване на музикална озвучителна уредба за 

селото ни; 
13. Частично саниране, ремонт на архивата, на 

складовото помещение и стаята на работниците в сградата 
на Кметство Патреш, а също така бяха взети 
противопожарни мерки и включване към охранителна 
система. 

14. Постоянно поддържане на тревните площи в 
парковете, цветните лехи и почистване на алеите в 
гробищния парк, заедно с хората от временната заетост. 

 Нека да отбележа, че Кмета на населено място се 
задължава да почиства пътеките, алеите и околността на 
гробищния парк, за да може той да е достъпен за 
посещения. Гробните места се предоставят на хората от 
Кметството безплатно, за да може те да погребват близките 
си и да се грижат за поддържането на гробното място. През 
2014 година Кметство Патреш обяви, че ще оказва 
съдействие на отговорно лице, което ще помага на хората, 
които нямат възможност да почистват гробовете на 
близките си починали и погребани в Патреш. Такова лице 
все още не е намерено и се търси. 

15. Направиха се неща, които единствено в региона 
нашето Кметство осъществи: поставяне на камери в 



4 

 

центъра, изготвяне на календари за Патреш и закупуване на 
ефектна коледна украса за създаване на празнично 
настроение в селото; 

16. Участие в проект за озеленяване и залесяване на 
необработваеми земи на територията на Патреш; 

17. Успешно се завърши проект за освежаване на 
централния парк и закупуване на детски пързалки и 
катерушки на стойност близо 10 000 лв.; 

18. В културна насока се създаде  и осъществи 
фестивала на детското изпълнителско изкуство „Нашите 
деца хубави”, на който участваха близо стотина деца; 

19. Три поредни години Кметството организира 
коледен празник за децата на Патреш „Бабиното внуче 
рисува Коледа” в Пенсионерския клуб; 

20. Отзоваване на покани от моя страна, представяне и 
популяризиране на селото ни в други населени места; 

21. Патреш е в интернет пространството и има собствен 
сайт. 

Това са една част от свършените задачи, всяка от които 
изискваше повече или по-малко усилие, организация, 
предвидливост и работа, но с това не свършва работата ми. 

Предстои да се осъществят още ред планирани 
дейности, необходими и полезни за населението на 
с.Патреш. 

Опита, който натрупах през изминалите години ми дава 
увереност да се справям със задачите и възникналите 
казуси, както и стимул да поставям нови задачи в името на 
село Патреш – за благоденствието му и сполуката. 
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Обичам Патреш,  
работя за Патреш и се радвам, когато хората го харесват! 
 
Благодаря за вниманието Ви! 
Очаквам въпросите Ви! 

 


