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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

1.1. Нормативно основание за разработване на междиннатаоценка 

 

Планът за развитие на община Трън за периода 2014-2020г. е основен, стратегически 

планов документ. Той е разработен от широк кръг специалисти от общината, обсъждан 

публично, с участието на външни експерти – партньори и приет на заседание на 

Общинския съвет в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие . 

Междинната оценка на Общинският план за развитие е документ за стратегическо 

планиране на устойчиво интегрирано местно развитие и е част от мониторинга по 

изпълнението му. Той има за основна цел да определи до каква степен са постигнати 

законовите изисквания при разработката на (ОПР) на Община Трън за периода 2014-2020 

г., дали e разработен в съответствие със Закона за регионалното развитие, в синхрон с 

Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., Националната концепция за 

пространствено развитие 2013-2025 г., с приоритетите, целите и мерките, заложени в 

Националната програма за развитие „България 2020” и тези, заложени в Регионалния план 

за развитие на Югозападен район (2014-2020 г.) и Областната стратегия за развитие на 

област Перник (2014-2020 г.). Отговаря се на въпроса дали ОПР взема предвид 11-те 

тематични цели, заложени в Споразумението за партньорство на Република България, 

очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 

2014-2020 г. 

 Следи се дали ОПР на община Трън  отчита основните постановки на Стратегията 

„Европа 2020” и дали се съобразява с кохезионната политика на Европейския съюз. 

Документът ще определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината и 

ще служи като инструмент за вземане на решения и управление на общината като цяло, а 

също и за планиране и управление на дейността на общинската администрация. 

Настоящата разработка представлява Междинна оценка на Общинския план за 

развитие на Община Трънза периода 2014- 2020 г. Тя е осъществена в съответствие с 

чл.33, ал.1 и 2 от ЗРР и по задание, включващо: 

 Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на Общинския план 

за развитие на Община Трън. (ОПР) 2014-2020 г; 

 Оценка на степента на постигане на съответните цели; 

 Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

 Изводи и препоръки за актуализация на Общинския план за развитие 2014-

2020 г. на Община Трън. 

Община Трън в лицето на Общинския съвет и на Общинска администрация, 

реализира местната власт и при реализацията на Общинския план за развитие координира 

дейността си с останалите органи и структури, разположени на територията на общината.  

Общинският план за развитие, неговата актуализация и изпълнение се осъществява 

при съгласуваност на политиките, осигуряващи реализирането на социално-

икономическото развитие на общината с участието на заинтересуваните органи, 
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организации, физически и юридически лица при спазване принципа за партньорство, 

публичност и прозрачност. 

 

1.2 Времева рамка за изпълнение на Общинския план за развитие 

Планът за развитие на община Трън (2014 – 2020), е разработен и обхваща 7 

годишен период от началото на 2014 до края на 2020 година и е част от системата 

стратегически и планови документи, подготовката на които произтича от Закона за 

регионално развитие. Този документ е приет с Решение на Общинския съвет Трън от 

30.10.2014 г. 

В този документ са отразени възможностите на община Трън за реализиране на 

планираните проекти и ако има обективни причини това да не се случи да се посочат 

препоръки и удължаване на сроковете там където е възможно чрез последващата 

актуализация на ОПР. 

Тези планови и нормативни документи определят в значителна степен формата и 

финансово-ресурсния потенциал за развитието на община Трън до 2020г.  

До голяма степен в него се съдържат ресурсите, визията и управленските практики, които 

ще бъдат приложени при изпълнението му. Следователно с плана за развитие на общината 

се поставят основите на един продължителен планово-управленски процес, в който могат 

и трябва да участват всички компоненти, професионално подготвени и родолюбиви 

граждани. В този смисъл Планът за развитие на община Трън до 2020г. е “общо дело и 

общо благо” за сравнително продължителен период от време. Чрез изпълнение на плана се 

цели постигането на съществена промяна на структурата и темповете на развитие на 

общинската икономика, решително подобряване на образователната и здравната система, 

на техническата инфраструктура и околната среда, ограничаване на демографския срив и 

трайно намаляване на безработицата, провеждането на политика на подпомагане и 

стимулиране на местния бизнес, на последователни мерки за оптималното интегриранена 

ромската етническа група и повишаване доходите на населението, съпроводено с 

решителна и качествена промяна на качеството на живота. Ето защо общинският план за 

развитие на община Трън е общ, публичен и отворен стратегически документ за развитие.  

Интегрална и функционална оценка на общинските ресурси, като естествена основа за 

развитие на човешките ресурси и икономиката;  

Планът за развитие на община Трън е отворен стратегически документ. Нормативно е 

предвидено той да бъде обсъждан и актуализиран периодично. Неразделна част от него е 

Програмата за реализация на общинския план за развитие  

 

 

2. СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ НА ОБЩИНА ТРЪН 

Местоположение: предимства и ограничения на развитието  

 

 

2.1.Местоположение и селищна структура 

 

Общината е разположена в северозападната част на област Перник. Тя е част от историко-

географската област Краище. С площта си от 573,46 km2 се явява най-голямата сред 6-те 

общините на областта, което съставлява 23,95% от територията на областта. Границите ѝ 

са следните: 

на югоизток – община Брезник и община Земен; 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD


   

9 
 

МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН 

 ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЪН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 

на юг – община Трекляно, област Кюстендил; 

на запад и север – Република Сърбия; 

на североизток – община Драгоман, Софийска област. 

 

На територията на общината има граничен контролно-пропускателен пункт в 

с.Стрезимировци. Общината е интегрална част от общините ниво LAU 1, които са 

класифицирани като част от селските райони в страната. Тя се намира в област, която 

попада в тип „междинна” спрямо типологията на „градски-селски” райони на европейско 

ниво. 

Град Трън е административен център на общината, която  е с население от 4053 души по 

данни на НСИ за 2013 г. Град Трън е единствения град на територията на общината и се 

намира на 48 км от областния център гр. Перник и на 72 км от столицата – гр.София. В 

състава на общината, освен град Трън, се включват и 51 села с общо население, 

представляваща 40 % от това на цялата община. Повечето от селата са пръснати по 

долината на р.Ерма и нейните притоци, които заедно с Треклянската и Пенкьовската река 

прекосяват селищната система. Трън и 16 представителства с кметски наместници, 

обхващащи  останалите 51 населени места. Гъстота на населението е 7,1 души на кв. км. 

От общата площ на общината 214 283,188 дка са земеделски територии, 330 220,79 дка 

сагорски територии, 22 826,686 дка са населени и други урбанизирани територии, 

4167,873 дка саводни площи, 119,544 дка са територии за добив на полезни изкопаеми и 

1 800,368 дка сатеритории за транспорт и инфраструктура. Виден е превесът на 

замеделските и горски територии. 

Трън се намира в планински район. Разположен е на двата бряга на река Ерма, в най-

източната част на високопланинската котловина Знеполе. Заобиколен е от хълмовете 

Китка, Гърков камък, Чарчалат, Мурговица. Независимо, че сега районът около Трън и 

прилежащите му села е обезлюден, в древността това красиво кътче на България е било 

по-скоро гъсто заселено. Най-ранните следи от хора, открити из пещерите в Трънско, 

датират от неолита.По-късно тук живеят последователно траки, готи (в село 

Ерул),славяни. За пръв път Трънско влиза в пределите на България при управлението на 

хан Омуртаг. 

Към настоящия момент Община Трън се определя като изостанал граничен и планински 

регион, но с естествени предпоставки за развитие на туризма. Разположена е сред 

уникално красива и чиста природна среда, с множество културно-исторически и 

религиозни паметници, природни богатства, които тепърва ще бъдат разработвани в 

интерес на икономическото процъфтяване на общината. Има дадености и предпоставки да 

се превърне в привлекателна туристическа дестинация, което да привлече инвеститорски 

интерес и да създаде заетост на местните хора. 

В административните граници на общината попадат: административният център гр. Трън; 

с. Филиповци и с. Туроковци  (с население до 200 жители); с. Туроковци, с. Лева река, с. 

Ярловци, с. Главановци, с. Бусинци,с. Зелениград, с. Неделково, с. Глоговица и с. Ярловци 

(всяко едно снаселение от 50 до 100 жители); 43 села с население под 50 жители, като част 

от тях, като с. Шипковица, с. Студено Извор, с. Цегриловци, с. Проданча, с. 

Стрезимировци, с. Богойна, с. Къшле и с. Проданча са с население под 10 жители. 

 

 

 

 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%83%D0%BB
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B3


   

10 
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 ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЪН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 

 

 

Таблица 1:Списък на населените места в община Трън, население и площ на 

землищата им 
 

Списък на населените места в община Трън, население и площ на землищата им 

Населено 

място 

Населени

е 

(2011 г.) 

Площ на 

землищет

о 

km2 

Забележка 

(старо име) 

Населено 

място 

Населени

е 

(2011 г.) 

Площ на 

землищет

о 

km2 

Забележка 

(старо име) 

Банкя  15 5,651 
 

Лева река  58 14,193 
 

Берайнци 11 2,416 Бераинци Лешниковци  13 6,047 
 

Богойна 4 3,443 
 

Ломница 46 15,948 
 

Бохова  22 10,124 
 

Лялинци 30 14,358 
 

Бусинци  28 10,335 
 

Милкьовци 28 11,190 
 

Бутроинци 19 13,257 
 

Милославци 27 10,171 
 

Велиново  37 14,732 
Мисловщи

ца 
Мракетинци 17 3,489 

Мракьотин

ци 

Видрар 14 10,312 
 

Мрамор 34 8,462 
 

Врабча 35 12,903 
 

Насалевци  16 7,116 
 

Вукан  25 8,133 
 

Неделково 62 11,166 Баба 

Главановц

и 

105 5,359 
 

Парамун  35 14,821 
 

Глоговица 87 13,770 
 

Пенкьовци  35 24,410 
 

Горна 

Мелна 

15 16,877 
 

Проданча 7 4,952 
 

Горочевци  24 13,538 
 

Радово  21 4,654 
 

Джинчовц

и 

24 3,196 
 

Рани луг  28 7,516 Рани лук 

Докьовци  29 12,288 
 

Реяновци  10 3,650 
 

Долна 

Мелна 

29 24,810 
 

Слишовци 29 8,473 
 

Дълга 

лука  

11 10,622 
 

Стайчовци 29 16,412 
 

Ездимирц

и 

47 9,951 
 

Стрезимиров

ци 

6 3,499 
 

Еловица 30 9,779 Яловица Студен извор  9 3,334 Извор 

Ерул  40 14,460 
 

Трън 2443 21,582 
 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%8F_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%87%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%BB%D1%83%D0%B3
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0_%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0_%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%87%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%83%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%8A%D0%BD_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
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Забел  29 14,101 
 

Туроковци  110 15,467 Туряковци 

Зеленигра

д  

83 18,968 
 

Филиповци 160 18,480 
 

Кожинци 34 12,727 
 

Цегриловци 9 6,339 
 

Костуринц

и 

22 11,866 
 

Шипковица 4 17,751 
 

Къшле 1 6,003 
 

Ярловци 60 10,359 
 

    
ОБЩО 4146 573,460 

няма 

населени 

места без 

землища 

 

 

 

 

Природни ресурси и полезни изкопаеми 

 

Територията на община Трън принадлежи към двата основни водосборни басейна 

на България – Беломорския и Черноморския. През южната ѝ част преминава участък 

от главния вододел на България. В пределите на общината той започва от границата ни 

със Сърбия при връх Огорелица (1318 m) в планината Кървав камък и се насочва на 

югоизток. Източно от село Горна Мелна завива на изток, преминава през седловината 

Вълча поляна (1105 m, отделя Пенкьовска от Еловишка планина) и се изкачва на югоизток 

до връх Плоча (1329 m), най-високата точка на Еловишка планина. От върха вододелът 

продължава на изток, североизточно от село Горочевци слиза до седловината Пътни дел 

(1025 m, отделя Еловишка от Ерулска планина), изкачва се по западния склон на Ерулска 

планина до кота 1299 m, завива на юг до връх Остра чука (1364 m) и напуска пределите на 

общината. 

Около 80% от територията на община Трън принадлежи към черноморския водосборен 

басейн. Тук основна водна артерия е рака Ерма (ляв приток на река Нишава). При 

село Стрезимировци реката навлиза в българска територия от Сърбия и протича по цялото 

протежение на Трънската котловина от запад на изток. В град Трън, завива на север, 

преминава през удивителното Трънско ждрело и отново навлиза в Сърбия. Дължината ѝ 

в България е 25 km. В Трънската котловина в нея отляво и отдясно се вливат малки и къси 

реки (най-голяма Лешниковска река – десен), водещи началото си от съседните планини. 

Преди да напусне пределите на България в река Ерма отдясно се влива най-големият ѝ 

приток река Ябланица. Тя протича с почти цялото си течение (25 km) през територията на 

община Трън в дълбока долина от югоизток на северозапад между 

планините Завалска и Гребен на североизток, Стража, Ездимирска и Руй на югозапад и 

запад. При устието на река Ябланица в Ерма, на границата със Сърбия се намира най-

ниската точка на община Трън – 612 m н.в. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8A%D1%88%D0%BB%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%8A%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%8A%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%8A%D0%BD_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%8A%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B6%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%8A%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B9
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
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Останалите около 20% от територията на община Трън принадлежат към Беломорския 

водосборен басейн. Тук протичат най-горното течение на Треклянска река (десен приток 

на Струма) и най-горните течения на двата ѝ основни притока – Пенкьовска река (ляв) 

иБъзовичка река (десен). 

 

Едно от съществените преимущества на общината е наличието на натурална 

минерална вода в с. Банкя. Леко минерализирана натурална минерална вода със състав, 

доближаващ се до Евианската вода. Тя представлява интерес и за производство на детски 

храни, безалкохолни напитки и др.Съществуващата в момента инфраструктура IV 

общински път преминава през изключително тежък терен с характерни на няколко места 

свлаяища, поради което в по-голямата част от годината правят селото недостъпно.Това 

пречи на инвеститора да обслужва производството и реализира продукцията и прави 

инвестицията неатрактивна. 

Полезните изкопаеми със стопанско значение на територията на общината се 

съсредоточават в следните видове: 

 Златен трахит(Риолит) - кариера в с. Лешниковци. Материалът е подходящ за 

вътрешни облицовки. Изключително държавна собственост според действащото в 

страната законодателство, може да бъде отдаден на концесия само след решение на 

МС. 

 Кварц има в кариера "Бели камък" с. Глоговица. Суровината се използва 

припроизводството на силициеви стомани, в електрониката и др. Организирането 

на добивипроизводствосе осъществява на национално ниво. 

 

 Глина. Трънската община е богата на залежи от глина с високи качества. Световно 

известна е Бусинската керамична школа и изделията на майсторите от с. 

Милославци. Глината издържа на висока температура и освен в грънчарството тя се 

използва за производството на тухли и керемиди. От нея се правят поти, 

използвани в металургията. Качествата на глината позволяват производството на 

теракотени плочки и др. керамични изделия. 

 Хума - с високи качества и сравнително лесен начин на добиване. Може да се 

използва в козметиката и медицината. 

 

2.1.1 Климат 

 

Климатичните диаграми се базират на почасови метеорологични симулации за период от 

30 години назад във времето и са налични за всяка точка на земното кълбо. Te осигуряват 

добра информация за типична климатични събития и очаквани метеорологични 

показатели (температура, валежи, слънчеви периоди и вятър). Симулациите на 

метеорологичните данни се извършва при средна пространствена резолюция от 30 км и е 

възможно да не дава информация за всички локални явления като бури и други. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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 ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЪН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 

Община Трън е с ярко изразен континентален климат, подчертан от особеностите на 

типичните за района речни котловини и високи полета, с ниска средно годишна 

температура /8,4оС/ или с 3-4 градуса по-ниски от средните за страната. Средната 

продължителност на зимата е 5-6 месеца, а продължителността на вегетационния период 

145 дни.  През януари 1947 г. е измерена най-ниската температура в България -

38,8С.Сравнително по-студеното време се дължи на планините, които отвсякъде 

обграждат района и не допускат беломороското влияние да се усети.В град Трън, 

благодарение на двете долини, в които се получават силни въздушни течения, се 

наблюдава  по-студено зимно време и по-топло - през пролетта и лятото. Снеговете се 

запазват дълго по по-високите планински върхове и престояват до края на месец май. 

Лятото е характерно прохладно,а най-топлият месец е август, когато е измерена и най-

високата температура в Трънско - 37, 5 С. Най-много дъждове падат през месец март. 

Влажността и запрашеността на въздуха са сравнително ниски, което е ценна климатична 

особеност, която наред с всичко друго прави климатът изключително здравословен и 

благоприятен за рекреация. 

 

 

2.2.2 Релеф 

 

Релефът на община Трън представлява пъстра мозайка от ниски и средновисоки планини, 

хълмисти области и котловинни дъна. В северната част на общината, по долината на 

река Ерма е разположена високата 700 – 800 m Трънска котловина с площ от 55 km2, 

дължина около 20 km и ширина 3 – 4 km. Тя е известна и като историко-географска 

област Знеполе. От север, изток и юг котловината е оградена от шест ниски и 

средновисоки планини, спадащи към т.н. Руйско-Верилска планинска редица. На север от 

котловината до границата с Република Сърбияса разположени южните склонове 

на Милославска планина (връх Голема Рудина, 1485 m, на граничната бразда, 

северозападно от село Слишовци) и Руй планина с едноименния си връх (1706 m), 

издигащ се на границата, северно от село Зелениград. От изток котловината се затваря от 

малката и ниска Ездимирска планина с Големи връх (1219 m), намиращ се източно от 

село Ездимирци. Южно от котловината се простират от изток на запад три ниски 

планини: Люляк планина (Люцкан планина) (северен дял на Ерулска планина) с връх 

Люляк 1324 m, разположен северно от село Ерул. На запад от нея е по-

ниската Лешниковска планина с връх Златарица (1085,5 m), издигащ се на запад от 

село Студен извор. Най-на запад, по границата със Сърбия се простират източните 

склонове на Боховска планина, която загражда от югозапад Трънската котловина. Нейната 

най-висока точка връх Въргавица (1393 m) се намира на граничната бразда, западно от 

село Горна Мелна. 

Южно от тези три планини в пределите на община Трън попадат изцяло или частично още 

пет планини, които също са част от Руйско-Верилска планинска редица. 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%8A%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B9
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BB%D1%8F%D0%BA_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%83%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%8A%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0
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Любаш (среща се и вариант Любата) е планина в Западна България, във 

физикогеографската област Краище, област Перник, част от Руйско-Верилската планинска 

редица. 

Планината е част от Руйско-Верилската планинска редица, като на югоизток склоновете и 

потъват в Брезнишката котловина. На север и североизток долината на река Ябланица 

(десен приток на Ерма) я отделят съответно от планините Стража и Завалска, а на запад 

долината на река Светля (десен приток на Струма) — от Ерулска планина. На югоизток 

чрез седловина висока 830 м се свързва с планината Черна гора. 

В тези си граници от северозапад на югоизток дължината ѝ е около 15 км, а ширината — 

до 7 км. Билото на планината не е непрекъснато, а представлява отделно стърчащи 

куполообразни върхове, най-висок от които е връх Любаш (Момин двор, Плешивец, 

1398,8 м), издигащ се в най-северната ѝ част. На юг от него височината ѝ постепенно 

намалява и на юг завършва с къси и ниски ридове. Изградена е от юрски варовици, които 

на повърхността са силно окарстени. През северната ѝ част, от запад на изток, преминава 

участък от главния вододел на България между водосборните басейни на Черно и Егейско 

море. Преобладаващите почви са канелените и светлокафявите горски. Част от склоновете 

ѝ са обрасли с петна от широколистна гора, а между горските масиви има обширни 

пасища. 

В планината и по нейните склонове са разположени 12 села: Банище, Бегуновци, 

Брезнишки извор, Гигинци, Долна Секирна, Кошарево, Кривонос, Лялинци, Ребро, 

Ръжавец, Садовик, Станьовци. 

По североизточното ѝ подножие, на протежение от 2,9 км преминава участък от 

второкласен път № 63 от Държавната пътна мрежа Перник — Брезник — Трън — ГКПП 

"Стрезимировци". 

 Най-на запад, по границата със Сърбия и южно от Боховска планина се простират 

източните склонове на планината Кървав камък. В нея западно от село Долна Мелна, на 

граничната бразда се извисява най-високият ѝ връх Било (1737 m), който се явява най-

висок връх на община Трън и на цялата историко-географска област Краище. На югоизток 

от нея, на територията на общината се простират крайните северни разклонения 

на Пенкьовска планина (връх Буйна чука, 1185 m, западно от село Лева река). Северно 

от Пенкьовска планина, североизточно от планината Кървав камък, югоизточно 

от Боховска планина и южно от Лешниковска планина, в пределите на община Трън 

изцяло попада Еловишка планина. Нейната най-висока точка връх Плоча (1329 m) се 

издига западно от село Горочевци. Югоизточна от нея и източно от Пенкьовска 

планина на територията на общината се простират западните и северни части на Ерулска 

планинас връх Кръст (1404 m), издигащ се източно от село Видрар. 

В югоизточната част на общината, между река Ябланица (десен приток на Ерма) на 

североизток и левият ѝ приток Велиновска река се простират северните разклонения 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8A%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%8A%D0%BD_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%8A%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%8A%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0
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на планината Стража (Парамунска планина), която също принадлежи към Руйско-

Верилска планинска редица. Нейният най-висок връх Стража (Големи връх, 1389 m) се 

издига югозападно от село Парамун. 

Източната част на община Трън, на североизток от дълбоката долина на река Ябланица се 

заема от простиращите се от югоизток на северозапад ридове на други две планини, които 

принадлежат към Завалско-Планската планинска редица. Първата от тях, на югоизток, е 

ниската Завалска планина (в пределите на общината попадат близо 2/3 от територията ѝ) с 

връх Китка (1181 m), разположен североизточно от село Мракетинци. На северозапад от 

нея, в пределите на община Трън, попадат крайните югоизточни части на Гребен 

планина (9/10 от планината е в Сърбия). Нейната най-висока точка на българска територия 

е връх Голеш (1156,5 m), издигащ се на граничната бразда северозападно от село Врабча. 

2.2.3. Води 

През територията на общината протичат множество планински реки и потоци, от които 

почти 1/3 се вливат в басейна на р. Струма, а другите се събират от р. Ерма. Други по-

големи реки са р.Треклянска и р. Пенкьовска. С голямо значение за общината е 

минералната вода в с. Банкя. 

Почти във всяко трънско село има малка река, която носи името на селото. Други по-

големи реки са р. Треклянска и р. Пенкьовска. Зеленоградската река е много атрактивна в 

участъка си под Зеленоградските скали, където има и водопад. В поречието на някои от 

тях са изградени хидротехнически съоръжения. Стопанско значение за района имат 

водите на язовира в с. Ярловци, който е собственост на Водоснабдителни системи – 

Перник и микроязовир – с. Лялинци – общинска собственост. Всички те са се използвали 

за напояване на прилежащите обработваеми земи, но към момента напоителните 

съоражения са разрушени. И двата язовира са отдадени под аренда на частни лица и се 

използват и за риболов. В близост до с. Ярловци се намира малък естествен воден басейн 

наричан “Римска баня”. Според проучванията е било баня, когато през римско време там е 

имало крепост. Правени са няколко неуспешни опита да се прихване водата му. В района 

има ограничени ресурси на подземни води. Голяма част от тях са привързани към 

скалните комплекси, а някои контактуват с терасните води на р. Ерма и р. Струма.  

 

 

2.2.4 Почви 

Почвената покривка е изградена от плитки почви – ранкери, литосоли, рендзини, 

канелени, както и от комплекса на канелените с рендзините и др. Главните причини за 

ниското почвено плодородие са пресеченият релеф, ерозията и плиткостта на почвите, 

типични за планинските райони особености. 

Почвено-климатичните условия и силното вертикално разчленение на релефа са довели до 

силна и много силна степен на ерозия, особено в обезлесените стръмни участъци. При 

тези условия, почвеното плодородие и продуктивността на основните земеделски култури 

намаляват с от 30 до 60 %. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%87%D0%B0
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2.2.5. Горска растителност 

Горският фонд заема 55,22% от цялата територия на община Трън. Той е разпределен по 

видове територии и видове собственост в декари по следния начин: 85,89 % гори, 6,64 % - 

долини, сечища и пожарища и 7,47 % - други горски територии. Основните дървесни 

видове на територията на общината са бук (52,6%), дъб (8,7%), горун (7,9%), смесени 

широколистни (7,8%), цер (6,3 %), бял бор (4,1 %), черен бор (3,2%) и други иглолистни 

(2,5%). 

 

Други дървесни видове, които са разпространени в общината са бряст, явор, 

ясен,ясика, липа, клен, диви круши, ябълки, сливи и др. В състава на растителните 

формацииучастват и следните храстови, полухрастови, тревни видове и билки: хвойна, 

шипка, леска,малина, капина, боровинка, глог, дрян, люляк, папрат, коприва, горски 

ягоди, риган, жълткантарион, червен кантарион, мащерка, горицвет, решетка, червен 

божур, боянка, диварайхенбахова перуника и др. В горските площи са разпространени и 

значителниместообиталища от диворастящи гъби - пачи крак, печурка, челадинка, 

манатарка, рижика,масловка, сарнела и др. 

 

Според почвените и релефни условия горските площи са разделенина пет подпояса: 

 хълмисто–предпланински смесени широколистни, церово-горунови и 

други широколистни гори; 

 нископланински гори от дъбово-габърови и букови гори; 

 средно планински гори от бук, бял бор и други смесени иглолистни; 

 високопланински гори от бук, черен бор и други смесени иглолистни; 

 субалпийските формации от единични дървета, клек и храсталаци. 

 

2.2.6. Биоразнообразие 

Голямото биоразнообразие на общината се определя от факта, че повече от 55 % 

оттериторията й е заета от горски територии – широколистни и иглолистни гори, както и 

отвключената в нея по “Натура 2000” специална защитена зона “Руй” с площ от 116 437,7 

дкаи защитена местност “Трънски карст” в вземлищaтa на с.Банкя, с. Богойна, 

с.Велиново,с.Врабча, с.Ездимирци, с. Ломница, гр.Трън и с.Филиповци. Запазени са 

множество редки изащитени растения и животни. 

Типичен представител е Панчичево секирче. То е с природозащитен статут. 

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение, с тънки коренища. Стъблата 

единични или по няколко, 30–90 cm високи, неразклонени, късовлакнести. Листата 

чифтоперести, 8–12 cm дълги, с 3–5 двойки листчета. Листчетата линейно-ланцетни, 4–7 

cm дълги, 5–8 mm широки, гъсто късо сивкаво-влакнести. Съцветия с 8–20 цвята, 

дръжките на съцветията по-дълги от присъцветния лист. Цветовете бледожълти, 15–20 

mm дълги. Бобът 5–7 cm дълъг, влакнест. Цв. VІІ, пл. VIIІ. Насекомоопрашващо се 

растение. Размножава се със семена. 

Местообитания и популации. Среща се по открити, слънчеви, варовити каменисти 

склонове. Елемент на тревни съобщества, доминирани отSesleria latifolia и с участието на 
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значително разнообразие от видове, включително ниски храсти, често в съседство с 

остатъчни горички. Известни са две популации, с площ под 1.5 km2, с мозаечна структура, 

като видът формира няколко петна с обща площ около 1 ha и численост около 250 

екземпляра. 

Разпространение в България. Знеполски район (Любаш пл. и Стража пл.); на 1000–1200 m 

н. в. Има стари литературни данни от района на Стара планина (Зап. – с. Курило). 

Общо разпространение. Балкански полуостров – локално в Североизточна Сърбия 

(изчезнал!) и Западна България. 

Отрицателно действащи фактори. Ограниченото разпространение и малочислените 

популации. Промяната в режима на стопанисване на териториите. В миналото – пашата. 

Възможни са и други отрицателно действащи фактори, които не са известни. 

Предприети мерки за защита. Видът е защитен съгласно Закона за биологичното 

разнообразие. Част от Любаш планина е защитена зона от Европейската екологична мрежа 

НАТУРА 2000 в България. 

Необходими мерки за защита. Изследване на биологията и екологията на вида и 

застрашаващите фактори; обявяване на територията за защитена  и разработване на План 

за действие за опазване на вида. 

 

Община Трън се намира в Алпийски континентален черноморски биогеографски 

район. Във вертикално отношение попада в котловинно-хълмистия, хълмисто-

предпланинския и планинско-алпийски пояси на буковите гори, дъбово-габъровите 

гори,балкано-панонскицерово-горунови гори, Рило-Родопски и Старопланински 

бялборовигории Средиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор, 

разположени в зонатаот 608 до 1 668 м надм. вис.(1 137 м ср. надм. вис.). Дървесната и 

храстовата растителност епредставена от съобществата на сухоустойчиви видове: букови 

гори от типа Luzulo-Fagetum и от типа Asperulo-Fagetum; термофилни букови гори 

(Cephalanthero-Fagion);дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum; балкано-

панонскицерово-горуновигори; 

гори от бял и черен бор; ендемични оро-средиземноморскисъобщества от ниски 

бодливихрастчета; субконтиненталнипери-панонски храстови съобщества; 

полуестественисухитревни и храстови съобщества върху варовик с важни местообитания 

на редки и защитенивидове орхидеи; малини; капини; боровинки; глог; дрян и др. 

Районът се характеризира с голямо биоразнообразие - установени над 400 вида 

висширастения и над 50 вида птици. Характерни и типични за района от гръбначната 

фауна, като:бозайници – сърна, благороден елен, дива свиня, европейски вълк, таралеж, 

заек, лисица, дива котка, обикновена полевица, полска мишка и други; птици – бял 

щъркел, обикновенмишелов, обикновена чинка, пъдпъдък, обикновена гургулица, 

обикновена кукувица,домашна кукумявка, селска лястовица, градска лястовица, полско 

врабче и други; влечуги -зелен гущер, ливаден гущер, водна змия, смок мишкар и други. 

На територията на голямото биоразнообразие на общината се определя от факта, че повече 

от 55 % оттериторията й е заета от горски територии – широколистни и иглолистни гори, 

както и отвключената в нея по “Натура 2000” специална защитена зона “Руй” с площ от 

116 437,7 дкаи защитена местност “Трънски карст” в вземлищaтa на с.Банкя, с. Богойна, 



   

18 
 

МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН 

 ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЪН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 

с.Велиново,с.Врабча, с.Ездимирци, с. Ломница, гр.Трън и с.Филиповци. Запазени са 

множество редки и защитени растения и животни. 

Община Трън се намира в Алпийски континентален черноморски 

биогеографскирайон. Във вертикално отношение попада в котловинно-хълмистия, 

хълмисто-предпланинския и планинско-алпийски пояси на буковите гори, дъбово-

габъровите гори, балкано-панонскицерово-горунови гори, Рило-Родопски и 

Старопланински бялборови гори и Средиземноморски борови гори с ендемични 

подвидове черен бор, разположени в зоната от 608 до 1 668 м надм. вис.(1 137 м ср. надм. 

вис.). Дървесната и храстовата растителност е представена от съобществата на 

сухоустойчиви видове: букови гори от типа Luzulo- Fagetum и от типа Asperulo-Fagetum; 

термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion); дъбово-габърови гори от типа Galio-

Carpinetum; балкано-панонскицерово-горунови гори; гори от бял и черен бор; ендемични 

оро-средиземноморскисъобщества от ниски бодливи храстчета; субконтиненталнипери-

панонски храстови съобщества; полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху 

варовик с важни местообитания на редки и защитени видове орхидеи; малини; къпини; 

боровинки; глог; дрян и др.Районът се характеризира с голямо биоразнообразие - 

установени над 400 вида висши растения и над 50 вида птици. Характерни и типични за 

района от гръбначната фауна, като: бозайници – сърна, благороден елен, дива свиня, 

европейски вълк, таралеж, заек, лисица, дива котка, обикновена полевица, полска мишка и 

други; птици – бял щъркел, обикновен мишелов, обикновена чинка, пъдпъдък, обикновена 

гургулица, обикновена кукувица, домашна кукумявка, селска лястовица, градска 

лястовица, полско врабче и други; влечуги - зелен гущер, ливаден гущер, водна змия, смок 

мишкар и други. На територията наобщината,съгласно приложение I на Закона за 

биологичното разнообразие (ЗБР) и по Директива 92/43/ЕЕС са регистрирани 11 редки и 

застрашени от изчезване защитени растителни видове: сръбско звънче, вонящо обичниче, 

обикновена кандилка, горска съсънка, източна ведрица, качулата боянка, синкава триния, 

урумово лале, пърчовка, алпийски кахрис, дланевиден ветрогон. В Приложение II на 

Директива 92/43/EEC, са включени 20 защитени животински видове: девет вида 

бозайници – видра, европейски вълк, остроухнощник, голям нощник, средиземноморски 

подковонос, южен подковонос, голям подковонос, мaлъкподковонос и рис; девет вида 

земноводни и влечуги – голям гребенест тритон, жълтокоремна бумка, гръцка жаба, 

горска дългокрака жаба, дървесна жаба, слепок, късокрак гущер, голям стрелец, тънък 

стрелец и два вида риби – балкански щипок и черна (балканска) мряна, а в Приложение I 

на Директива 79/409/EEC са вписани двадесет вида редки и застрашени от изчезване 

защитени птици – осояд, ливаден блатар, северен мишелов, скален орел, малък орел, 

ловен сокол, ливаден дърдавец, бухал, земеродно рибарче, сирийски пъстър кълвач, 

среден пъстър кълвач, горска чучулига, черен щъркел, обикновен пчелояд, чухал, козодой, 

въртошийка, черен кълвач, обикновена чинка и гарван. 
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ИЗВОДИ: 

 Природо - географските условия и ресурси на община Трън са значим фактор, 

който създава предпоставки за устойчивото, балансираното и интегрираното ѝ 

развитие ; 

 Благоприятното разположение на общината-  в близост до планини и водни площи, 

които представляват съществен природен ресурс, който благоприятства развитието 

на туризъм (екологичен, планински, познавателен, ловен, приключенски и пр.), 

инициирането на бизнес предприемачество, свързано с горски плодове и билки, 

дърводобив и др, на популяризирането на спорта посредством дейности, насочени 

към туристическо ориентиране, планинско колоездене, катерене и др., на 

изграждането на атракции: увеселитени зони, фолклорни и планинарски фестивали,  

и популяризирането на възможностите за рекреация (седмичен и годишен отдих). 

 Наличният климатичен, почвен, растителен (пасища) и воден ресурс, както и 

съществуващите местни традиции са важни условия и предпоставки за развитието 

на модерно, екологично селско стопанство (животновъдство, поливно земеделие), 

който е необходимо оползотворен по максимално ефективен и ефикасен начин, 

съблюдавайки принципите за опазване на околната среда.  

 Наличните свободни терени за осъществяване на инвестиционна дейност, както и 

развитите местните традиции, са предпоставки за стартирането на бъдещо 

ефективно функциониране на производствени дейности, свързани с безотпадни 

технологии, производство на керамични изделия, преработвателни производства, 

складови и логистични дейности.  

 Животинският свят няма съществено стопанско значение. Някои видове бозайници 

могат да бъдат обект на ловен туризъм.   

 Наличието на редки животински и растителни видове - над 400 вида висши 

растения и над 50 вида птици, могат да представляват туристически и 

изследователски интерес и следва  да бъдат предвидени мерки за тяхното опазване. 

 

 

3. СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА 

3.1. Обща характеристика  и водещи отрасли и сектори в местната икономика 

В рамките на икономическите процеси на национално ниво се развиват редица 

негативни явление, които по пряк или косвен начин се отразяват и на населнието в по-

малките общини в България. Намаляването на икономическата активност, на жизнения 

стандарт и потреблението на населението, както и негативните демографски тенденции 

имат директен ефект и върху икономическото състояние на община Трън. 

В цялостен аспект, икономиката на общината е основно ориентирана към аграрния и 

горския сектор и развитието на сектора на услугите. Слаб остава застъпен вторичния 

сектор – съответно преработвателната промишленост. Липсват инвестиции в частния 

сектор и не се наблюдава съживяване на предприемачеството и подобряване на 

показателите на заетостта на населението. 

Горите в община Трън са от съществено значение като източник на дървесина, а 

дърводобива, като отрасъл, който осигурява значителен брой работни места за 

населението. За горското стопанство на общината отговарят Държавно горско стопанство 

и  Общинското предприятие “Трънска гора”. В индустриалният сектор в рамките на 
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добивната промишленост е представен единствено дърводобивът, а в рамките на 

преработвателната промишленост оперира фирма “Дейна” ООД, чиято основна дейност е 

дървопреработване. В тази връзка единствено експортно ориентираните фирми на 

територията на общината са в сферата на дърводобива. 

На река Ерма има изградена мини ВЕЦ. На територията на община Трън 

съществува и ловно-рибарско сдружение “Руй”, което стопанисва една дивечовъдна 

станция за интензивно отглеждане на благороден елен , намираща се в планината 

“Руй”.Търговското обслужване на населението от общината се извършва основно от 

частни фирми, със запазен сравнително малък дял на районна потребителска кооперация 

(РПК).В сферата на услугите комунално-битовия сектор е представен от БКС към 

общината, което се занимава със събирането и обезвреждането на битовите отпадъци на 

територията на община Трън. 

В аграрния сектор, селскостопанското производство е свързано основно с 

отглеждането на пшеница, слънчоглед, картофи и на рапица през последните години 

значително повиши интереса.Правят се индивидуални опити за лук,ягоди и др.. Все 

повече се регистрират земеделски производители. През последните години се наблюдава 

засилен интерес от страна на земеделските стопани към ползването на земи от общинския 

поземлен фонд. Животновъдството е свързано с отглеждането на едър и дребен рогат 

добитък, като по-голямата част от него е съсредоточено в окрупнени частни ферми. 

 

През последните години, в контекста на развиващите се социоикономически явления, 

икономиката на общината се претърпява преструктуриране, което на практика закри 

структуроопределящите предприятия от миналото като: 

 "Балканкар – Ерма”, произвеждащо галови и пластинкови вериги беше 

приватизирано. Към момента сградният фонд е напълно разрушен. Терена се 

намира в промишлената зона на града, на път ІІ-63 Перник- Брезник- Трън-

Стрезимировци. 

 “Идеал пайп” ООД, пререгистрираното ФИНТЕХ БЪЛГАРИЯ, за производство на 

водопроводни и канализационни тръби, което закри производството си. ,. 

Сградният фонд в момента също се разрушава. 

 Хидрокомп – Торнспринг” ООД , осъществяваше дейност свързана с бутилиране 

на трапезна вода “ThornSpring” в с. Трънска Банкя. Изгради модерно предприятие 

върху терени, намиращи се в регулация в село Банкя. В момента е с прекратена 

концесия за добив на минералната вода. 

Предстои в близко време общината да обяви процедура за нова конщесия. 

 

 По данни от 2012 год. на територията на община Трън нефинансовите 

предприятия са 108, от тях 29 предприятия са в сферата на селското, 

горското и рибното стопанство, 3 в сферата на преработващата 

промишленост и останалите 103 в сектора на услугите. 
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 Според броя на заетите по групи предприятия 105  са микро -/ до 9 

заети/ и 3 са малки. На територията на общината няма данни за 

регистрирани средни и големи предриятия. Произведената през 2012 

год. продукция от всички 108 предприятия е 6,606 хил.лв., като с най-

голям дял са предприятията от селското, горското и рибно стопанство  

с произведена продукция за 4,384 хил.лв. 

По статистически данни от 2016 г.спрямо 2012 г. делът на нефинансовите предприятия в общината 

спрямо този на областта е 2,15 %, като ДМА представляват едва 4 %. Същевременно с това заетите 

лица са под 1 % от всички заети в предприятията на областно ниво. Тези данни обуславят 

изключителното слабото икономическо влияние на общината и незначителният ѝ дял в 

икономиката не само за областта, но и за страната. 

 

 

3.2. Инвестиции 

За стимулиране на местната икономика са необходими инвестиции, както на 

национално ниво, така и ПЧП. За съжаление обаче, инвестиционния климат на местно 

ниво е изключително слаб. Към момента има случаи на интерес но няма осъществени 

реални и конкретни дейности в тази насока. 

На територията на общината са налични терени, които могат да бъдат предоставени 

в случай на проявен интерес от потенциални икономически агенти. За  тях общината има 

конкретни намерения и идеи, които могат да бъдат реализирани: 

1. Предоставяне  на част от дебита от минерален извор „Трънска Банкя”, находящ 

се  в землището на с.Банкя, община Трън. Предстои  процедура за  концесия. 

2.Язовир “Лялинци” с площ от 43, 594 дка, находящ се в землището на с. Лялинци, 

община Трън, предоставяне  чрез предстояща процедура за отдаване под наем. 

3. Терени, находящи се  в промишлената зона  на гр.Трън, 6 на брой, съответно с 

площи от 11408кв.м.; 16416кв.м.; 11261кв.м.; 7657кв.м.; 4457кв.м. и 

8500кв.м..,незастроени, с възможности за закупуване. 

4. Терен на бивша здравна служба представляващ УПИ І-154 с площ от 669,50кв.м. 

по рег.план на с. Филиповци,  с построената  в него едноетажна сграда със застроена площ 

от 176 кв.м., година на построяване 1986г., с възможности за закупуване. 

5. Терен на бивша полиция, с площ от 832 кв.м.  с построената в него сграда на два 

етажа със ЗП 239кв.м., бюфет и басейн. 

6. Терен на бивш техникум с площ от 7542 кв.м. с построената в него сграда с площ 

от 877 кв.м. на два етажа, масивна, построена през 1950г., общежитие със застроена площ 

от 274 кв.м., склад със ЗП 228 кв.м., работилница със застроена площ от 225 кв.м., гаражи 

и склад със застроена площ от 93 кв.м, склад със застроена площ от 12 кв.м. и спортна 

площадка - 733 кв.м. , 

7. Урегулиран поземлен имот ІV /четвърти отреден за районна болница/ в кв.18 

/осемнадесети/ с площ от 4250кв.м. /четири хиляди двеста и петдесет кв.м./ по  

регулационния план на с. Лева река застроен със  сграда на два етажа /бивша болница/, 

със ЗП от 350кв.м. /триста и петдесет кв.м./, масивна, с възможности за закупуване. 
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8. База с.Слишовци  с площ: 10 484 кв.м. заедно с построените в него сгради: сграда  

на четири етажа, масивна конструкция, застроена площ от 460кв.м., година на построяване 

- 1976 и едноетажна сграда, полумасивна конструкция, застроена площ от 80 кв.м., година 

на псотрояване - 1976г. 

За реализиране на инвестиционните проекти, Общински съвет Трън взема конкретни 

решения по искане на собствениците. 

 

 

3.3. Отраслова структура на икономиката 

3.3.1. Селско стопанство 

Аграрният сектор е най-силно застъпен в икономиката на общината. Общият брой 

на предприятията в селското, горското и рибното стопанство е 29. Те генерират 66 % от 

произведената продукция на местно ниво и осигуряват заетост на 32 % от хората, 

ангажирани в нефинансовите предприятия.. 

Селскостопанското производство е свързано основно с отглеждането на пшеница, 

картофи, рапица слънчоглед и др.. Отчетен и засилен интерес към регистрация на 

земеделски производители. Земеделските стопани проявяват интерес към ползването на 

земи от общинския поземлен фонд и производството на продукция. На територията на 

общината, животновъдството е свързано с отглеждането на едър и дребен рогат добитък, 

като по-голямата част от него е съсредоточено в окрупнени частни ферми. 

 

Растениевъдство 

Съгласно данните предоставени от Областната служба по земеделие, основните 

видове отглеждани култури на територията на община Трън са пшеница, есенен ечемик, 

овес, пролетен ечемик, картофи, маслодаен слънчоглед, рапица и царевица. 

 

 

Таблица 2:Видове култури за 2016г. в декари 

 

№ Вид  Декара 

1 Пшеница 5706 

2 Рапица 3500 

3 Картофи 1800 

4 Слънчоглед 5140 

5 Малини 5,3 

6 Ябълки 10 

7 Сливи 30 

8 Круши 7 

 

На територията на общината почвите са предимно канелени горски. Срещат се 

смолници, рензини и в по-високите части кафяви и планинско-ливадни почви. 

Преобладаващите канелени почви заедно със смолниците са най-подходящи за 

отглеждане на житни култури-пшеница, ечемик, овес и др. Има добри условия за 

отглеждане на картофи, хмел, малини, френско грозде, култивирана шипка, къпина, 
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лешник, култивирани билки. Затворената котловина на Знеполе води до големи 

температурни инверсии като разликата между дневните и нощни температури достига до 

30ОС. Късните пролетни и ранните есенни слани намаляват вегетационния период на 

някои култури и затова подходящи за отглеждане в община Трън са селскостопанските 

култури с къс вегетационен период. 

Най-сериозни са насажденията и добивът на пшеница, рапица и картофи. 

Организацията на растениевъдството е свързана със създаването на работна ръка, която е 

ангажирана основно за сезонна работа. Благоприятното състояние на околната среда и 

слабото ниво на замърсяване на въздуха и на почвите благоприятства развитието на 

земеделието и разнообразяване на отглежданите култури. 

Животновъдство 

Животновъдството е представено основно от окрупнени частни ферми и е свързано 

с отглеждането основно на едър и дребен рогат добитък. През последните години силно е 

намалял броят на отглежданите животни. Биоразнообразието и чистата природа 

предоставят голям потенциал за развитието на сравнително слабо застъпеното за момента 

пчеларство.Към настоящия момент земеделието и животновъдството не оказват 

отрицателно въздействие върху елементите от НАТУРА 2000. 

За последните пет години животните на територията на общината са намалели 

драстично, като най-осезаемо е намалението при овцете, козите и птиците. Броят на 

отглежданите зайци и коне се е увеличил незначително. Необходими са целенасочени 

действия за стимулиране на животновъдството, включително и чрез създаването на нови 

стопанства, насърчаване на фермерското предприемачество, в това число и на млади 

фермери. Това може да се постигне, чрез прилагане на нови технологии на отглеждане на 

животните, аклиматизиране и внедряване на породи за този район, както и изграждане на 

материална база позволяваща внедряването на високи и модерни технологии. Да се 

обърне внимание на фуражната база, свободното пасищно отглеждане включително 

ползване на електропастир и др.Условията позволяват да се засили отглеждането на 

породи с различно направление.С оглед на факта, че в общината се намира единствения 

музей на киселото мляко в страната е целесъобразно да се развива отглеждането на крави, 

овце, кози и биволи с оглед и на развитието на млечно-преработвателна промишленост. 

 

Таблица 3:Брой животни към 31.12.2016г. в община Трън 

 

№ Вид Брой 

1 Говеда 1089 

2 Овце 4177 

3 Кози 1264 

4 Коне 143 

5 Свине 150 

6 Магарета 9 
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На територията на община Трън съществува и ловно-рибарско сдружение „Руй“, 

регистрирано през 2001 г., което стопанисва една дивечовъдна станция за интензивно 

отглеждане на благороден елен, намираща се в планината Руй. Има и един рибарник за 

угояване на пъстърва, който е отдаден на концесия, намиращ се също в Руй планина. 

 

 

3.3.2. Горско стопанство 

 

Горските територии стопанисвани от Общинското предприятие ”Трънска гора” се намират 

в северозападната част на Западна Средна България. Представляват по-големи горски 

комплекси или отделни общински имоти, прекъсвани от държавни и частни гори, между 

които са разппложени земеделски площи. Обхващат земите от планинската област 

”Краище” - от Руй планина на север през ”Знеполе” на изток до Завалска планина и на 

югозапад до Милевска планина.  Намират се между 42°35' и 42°56' северна ширина и 

22°32' и 23°50' източна дължина по Гринуич. 

 В морфографско отношение, релефът в района на Общината представлява сложна 

мозайка от планински вериги и котловини с разнообразни посоки на простиране. Обхваща 

северозападните части на планинската област ”Краище” – части от Верило-Руйската 

планинска верига и Конявско-Милевската планинска редица, разделени от широката 

Трънска котловина по р.Ерма, Филиповската котловина по р.Ябланица и редица други по-

тесни речни низини. 

 

Главното било на планинската област ”Краище” е вододел между р.Ерма и р.Струма. То 

започва над с.Бохова на границата с Република Сърбия, изкачва се през ”Вълча поляна” до 

вр.”Плоча” (1329 м н.в.), оттам през вр.”Остра чука” (1275 м н.в.) и вр.”Попови уши” 

(1081 м н.в.) достига граничното било с ДГС ”Брезник”. От него на север към ”Знеполе” се 

спускат полегати заоблени била като ”Габровски рид”, вододелното било на р.Бързина и 

Дренов дол, ”Варнешки рид”, вододелното било на Дренов дол и Мраморска река, 

”Скирни преслап” и други. Тук може да спомене и гнайсовия масив ”Милин дял” известен 

с находището си на злато. На юг от главното било на ”Краище” билата също са полегати и 

заоблени и очертават водосборите на Шипковишка река, р.Мелна и Пенкьовска река. По-

главните планински групи и котловини са следните: 

                              

 

   Таблица 4:  Разпределение на дървопроизводителната площ  

                          по изложение на терена  

 

            ___________________________________________________ 

              Изложение              Площ - ха     Проценти 

            ___________________________________________________ 

              север                    2513.1         14.2 

              северо-изток           3363.4         19.0 

              северо-запад           1567.2          8.9 

              изток                    2840.7         16.1 

            ___________________________________________________ 

              общо сенчести          10284.4         58.2  

            ___________________________________________________ 

              юго-изток                1929.6         10.9 
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              юго-запад                1684.2          9.5 

              запад                    1778.7         10.1 

              юг                       2001.7         11.3 

            ___________________________________________________ 

              общо припечни           7394.2         41.8  

            ___________________________________________________ 

              ОБЩО                   17678.6        100.0 

 

 

 

 Таблица 5:   Разпределение на дървопроизвдителната площ по видове гори, 

                          видове и степени на ерозия 

 
  ______________________________________________________________________________ 

   Видове гори        Игло-   Широко-  За пре-  Ниско-    Топо-   Всичко     % 

                      листни  листни   връщане  стъблени  лови 

                      ---------------------------------------------------------- 

                                 х    е    к    т    а    р    и 

  ______________________________________________________________________________ 

   Неерозирана       11786.6   4148.4  16039.6    509.8    7.8   32492.2   92.7 

  ------------------------------------------------------------------------------ 

   Площна ерозия  

   - първа степен       502.8        -    132.4     49.5      -     684.7    2.0 
   - втора степен      1085.0     19.0     97.9     79.8    2.9    1284.6    3.8 

   - трета степен       172.0        -     94.3     39.3      -     305.6    0.8 

   - четвърта степен    83.6      0.2     87.9     21.3      -     193.0    0.5 

   - пета степен          3.1        -        -        -      -       3.1      - 

  ------------------------------------------------------------------------------ 

   Браздова ерозия 

   - втора степен       27.6        -      2.9      0.9      -      31.4    0.1 

   - трета степен        9.6        -        -      2.1      -      11.7      - 

   - четвърта степен     0.8        -      0.1        -      -       0.9      - 

  ------------------------------------------------------------------------------ 

   Струйчеста ерозия 

   - втора степен       24.4        -        -        -      -      24.4    0.1 
   - трета степен        5.9        -        -        -      -       5.9      - 

   - четвърта степен     6.5        -        -        -      -       6.5      - 

  ______________________________________________________________________________ 

   Всичко            13707.9   4167.6  16455.1    702.7   10.7   35044.0  100.0 

  ______________________________________________________________________________            
 

 

 

 

 

 

 

 

Територията на Община Трън се намира в Пернишка област и обхваща 52 землища. 

Разпределението на горските територии по землища и по вид собственост е показано в 

таблица № 6 
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Таблица 6: Разпределение на горските територии по землища и вид собственост 
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Банкя 557.6 159.2 127.1 33.5 - - 319.8 57.4 

Бераинци 229.2 7.4 53.2 27.2 - - 87.8 38.3 

Богойна 327.0 82.5 144.0 13.6 - - 240.1 73.4 

Бохова 1003.7 352.1 317.6 144.1 - - 813.8 81.1 

Бусинци 1054.0 150.3 357.6 86.7 52.6 - 647.2 61.4 

Бутроинци 1308.7 240.8 411.9 62.7 - - 715.4 54.7 
Велиново 1473.4 292.0 430.0 123.9 122.7 - 968.6 65.7 

Видрар 1023.4 490.4 256.6 55.5 - - 802.5 78.4 

Врабча 1299.9 175.3 196.4 41.1 3.0 - 415.8 32.0 

Вукан 807.3 282.2 168.9 39.6 2.6 - 493.3 61.1 

Главановци 518.5 19.6 2.9 9.5 - - 32.0 6.2 

Глоговица 1389.7 401.0 319.1 137.8 7.7 - 865.6 62.3 

Горна Мелна 1673.0 543.2 532.1 180.0 1.0 - 1256.3 75.1 

Горочевци 1334.8 406.1 489.1 95.9 2.1 - 993.2 74.4 

Джинчовци 286.6 51.6 49.3 15.3 - - 116.2 40.5 

Докьовци 1242.9 551.1 200.0 244.1 4.9 - 1001.1 80.5 

Долна Мелна 2495.7 814.9 834.0 211.7 - - 1860.6 74.6 
Дълга Лука 1057.4 330.1 366.8 161.2 - - 858.1 81.2 

Ездимирци 996.4 244.8 314.9 88.3 - - 648.0 65.0 

Еловица 1011.2 583.9 278.1 71.3 - - 933.3 92.3 

Ерул 1369.0 435.4 324.3 142.2 - - 901.9 65.9 

Забел 1406.9 196.6 656.0 51.8 10.0 - 914.4 65.0 

Зелениград 1907.4 396.3 767.0 90.9 25.6 - 1279.8 67.1 

Кожинци 1262.7 436.0 431.7 193.0 - - 1060.7 84.0 

Костуринци 1192.9 321.7 499.4 131.1 3.0 - 955.2 80.1 

Къшле 617.9 68.4 232.4 22.6 - - 323.4 52.3 

Лева река 1411.1 577.0 326.1 186.2 18.1 - 1107.4 78.5 

Лешниковци 605.5 18.3 264.8 92.3 - - 375.4 62.0 
Ломница 1606.5 316.5 774.5 165.6 0.8 - 1257.4 78.3 

Лялинци 1426.8 333.5 290.8 26.3 - - 650.6 45.6 

Милкьовци 1144.0 147.4 507.2 133.8 - - 788.4 68.9 

Милославовци 1017.8 179.2 376.3 45.5 - - 601.0 59.0 

Мракетинци 364.8 83.7 93.2 26.2 - - 203.1 55.7 

Мрамор 855.1 391.6 219.2 58.7 - - 669.5 78.3 

Насалевци 711.0 64.5 163.3 11.2 - - 239.0 33.6 

Неделково 1122.0 136.5 41.3 10.6 - - 188.4 16.8 

Парамун 1486.0 315.1 621.2 131.1 - - 1067.4 71.8 

Пенкьовци 2435.9 794.2 869.0 308.8 5.8 - 1977.8 63.6 

Проданча 508.1 83.0 164.7 26.0 - - 273.7 53.9 

Радово 452.8 46.9 142.3 38.9 - - 228.1 50.4 
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Рани Луг 776.4 176.0 220.6 7.9 - - 404.5 52.1 

Реяновци 362.6 50.1 13.9 10.8 4.9 - 79.7 22.0 

Слишовци 797.4 312.3 169.5  4.7 - - 486.5 61.0 
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Стайчовци 1630.2 376.7 887.8 48.5 3.0 - 1316.0 80.7 

Стрезимировци 369.9 66.0 136.4 22.0 - - 224.4 60.7 

Студен извор 321.4 52.7 55.7 17.3 - - 125.7 39.1 

Гр.Трън 2158.6 287.4 470.2 144.1 64.8 - 966.5 44.8 

Туроковци 1574.1 132.1 591.9 39.9 80.3 - 844.2 53.6 
Филиповци 1844.3 505.5 485.0 143.3 - - 1133.8 61.5 

Цегриловци 652.4 59.2 120.3 44.2 2.3 - 226.0 34.6 

Шипковица 1779.1 60.0 1007.0 36.3 - - 1103.3 62.0 

Ярловци 1081.4 145.5 361.2 43.6 0.9 - 551.2 51.0 

ОБЩО  

Община Трън 

  

57342.4 13743.8 18133.8 4298.4 416.1   - 36592.1 63.8 

%  37.6 49.6 11.7 1.1 - 100.0 - 

 

 

 

Общинските гори заемат 49.6 % от инвентаризираната площ на Общината. Към тях са 

включени горските територии върнати на Община Трън през това десетилетие от бившия 

горски фонд - 15157.0 ха, възстановените гори по чл.19 от ЗСПЗЗ -   1790.0 ха и 1186.8 ха 

залесени и самозалесени гори върху изоставени общински земеделски земи. 

 

От таблицата е видно, че горските територии – държавна собственост заемат    37.6 

%, горските имоти на частни лица - 11.7 %, а горските територии върнати на други 

собственици са 1.1 % от инвентаризираната площ на Общината. 

Стопанисването, управлението и съхраняването на горските площи става съгластно 

разработените лесоустройствени планове, планове по години , бизнес-планове и други при 

стриктно спазване на законодателството в Република България от собствениците. 

Това са ДГС Трън, ОП „Общинска гора“ Църквата, частни стопани и др. Първите 

ползватели имат визия за това какво ще се случва в бъдеще с горите си , а частните 

стопани само при предизвикан икономически интерес. Повечето от тях дори незнаят къде 

им се намират горите. Това пречи много при предприемани на действия по оздравяване на 

горските масиви, набиране на точна и обективна информация и от там на професионален 

анализ и препоръки като цяло. 

Няма да се спираме на ползването на горите и добива на дървесина защото е отчетен на 

друго място и в други документи.Специално внимание ще отделим на един проблем, 

който не само влияе върху икономическата ефективност при ползването на горския фонд, 

но представлява заплаха за екологията и биологичното равновесие. 

От няколко години извъредна сеч се извършва в Трънско. Мярката се налага заради 

установените тежки поражения по белоборовите насаждения от върхов корояд. 

На сеч подлежат дървесни видове, увредени както от живи организми, патогени, насекоми 

и други вредители, така и дървесни видове, при които уврежданията са причинени сняг, 

вятър, ниски и високи температури и др. 

 От върховия корояд са увредени горите  в землищата на град Трън и на 43 селища в 

общината. Списъкът включва както частни, така и общински гори, а засегнатите дръвчета 

са от вида бял бор, черен бор. От сняг, бурии и други природни катаклизми много 

пострадаха цели масиви  бук, зимен дъб и акация. Най-много са пораженията от върховия 

корояд. 
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Заради констатираните сериозни увреждания по насажденията от бял бор, общината 

съвместно с горското стопанство извършва кампания по провеждане на спешна сеч. 

Засегнати са над 1000 горски имота. Досега обаче само един собственик на горски имот е 

подал заявление в Държавно горско стопанство в Трън. Друг сам е наел дърводобивна 

фирма, която да му прочисти гората, трети пък категорично отказал да провежда 

санитарна сеч. 

Според лесовъди много хора не само, че не се грижат, но дори не знаят точното 

местонахождение на горите си. 

Справка на инвентаризираните площи към края на юни т.г. показва, че процесите на 

съхнене са най-интензивни в 35-45 годишни култури от бял бор, създадени на по-ниска 

надморска височина от естествения им ареал. 

На територията на Пернишка област, най-големи са пораженията в района на „ДГС Трън", 

където увеличаването на нападнатите площи от корояда протича с много бързи темпове. 

За да се овладее разрастването на процеса и да се предотврати похабяването на дървесина, 

по предписание на Лесозащитна станция - София са предприети спешни мерки за 

извършване на санитарни сечи на пострадалите площи. 

В държавните гори мерките срещу съхненето се изпълняват поетапно, съгласно изготвени 

графици за усвояване на дървесината .  

Бързи действия се извършват и в общинските гори въпреки че са недостатъчни. 
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Таблица 7: Инвентаризираните иглолистни гори със съхнене (повреди) и проведени сечи към 09.11.2017 г. 

 

Справка за инвентаризираните иглолистни гори със съхнене (повреди) и проведени сечи към 09.11.2017 г.  
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Таблица 8: Увредени гори към 07.11.2017г 
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Така обаче не стоят нещата в частни, религиозни и др. гори, където интензивността е 

същата, но собствениците им не предприемат никакви действия. Затова е необходима 

законодателна промяна, насочена към защитата и опазването от болести и вредители и на 

недържавните горски имоти. 

Основна причина за масовите поражения на изкуствено създадените иглолистни 

насаждения е достигане предела на тяхната техническа зрялост. Преобладаващите 

съхнещи гори са на възраст 45 години, която експертите определят като максимална за 

тяхното развитие. Продължителното засушаване и много високите температури през 

последните години, са допълнителни фактори. 

Като основни причини за изсъхването на горите се изтъкват грешки при самото 

залесяване в миналото, например изнасяне на белия бор на по-ниска височина от 

естествения му ареал, както и голямата гъстота на дърветата, когато са създавани тези 

насаждения, тъй като те изпълняват основно защитна, функция за борба срещу ерозията и 

за защита на почвата.Ако за първото полугодие на 2015 год. сигналите за похабени 

участъци са били 232, то за първото полугодие на 2016 год. са 1573 и продължват да 

растат. Вредният бръмбар напада основно насажденията от бял бор, които са залесени 

изкуствено на около 500 м надморска височина. 

Необходимо е в бъдеще ОП „Общинска гора“ да разработи Програма за справяне с 

проблема,резултатите от изпълнението на която ежегодно да се отчитат пред общинския 

съвет. 

 

 

3.3.3. Промишленост 

Промишлеността в общината е представена основно от дървопреработвателната – в 

лицето на фирма „Дейна” ООД. Също така на р. Ерма функционира мини ВЕЦ. 

 

3.3.4. Услуги 

Секторът на услугите в общината генерира най-много работни места и представен от най-

много предприятия. Въпреки това неговата реална добавена стойност е съществено по-ниска 

спрямо този на селското. Основните дейности в областта на услугите се осъществяват от микро 

предприятия и са свързани с осъществяването на търговска дейност. 

Също така сферата на услугите комунално-битовият сектор оперира БКС към общината, 

което е ангажирано със събирането и обезвреждането на битовите отпадъци на територията ѝ. 

 

3.3.5. Туризъм 

Делът на туризма в икономиката на общината е все още недостатъчно разгърнат. С 

оглед на факта, че общината притежава потенциал за развитие в областта на туризма, е 

необходим непрекъснат мониторинг на икономическите тенденциите и фактори, които 

определят неговото позициониране в икономическото развитие на общината. 

 

3.3.6. Строителство 

Секторът на строителството не е силно застъпен, в сектора  има регистрирана 3 фирми.  
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ИЗВОДИ: 

 Структурата на общинската икономика е основно съсредоточена  в селското и 

горското стопанство, както и услугите. Слабо е застъпен реалният сектор, който 

генерира по-висока добавена стойност - индустриалният сектор е слабо 

застъпен/По точно липсва/; 

 Закриването на важни предприятия за икономиката на общината води до 

намаляване на заетостта и икономическата активност на населението; 

 За съживяването на предприемаческата дейност е необходимо създаването на 

обособена и благоустроена индустриална зона, която в пълна степен да обслужва 

нуждите на бизнеса и да осигурява качествена инфраструктурна обезпеченост и 

достъпност; 

 Релокацията на представители на леката промишленост към района ще предостави  

по-добри условия за бизнеса поради олекотеното данъчно бреме и същевременно с 

това ще подобри състоянието на местната икономика; 

  В общината има потенциал за развитие на целогодишен туризъм и за 

разнообразяване на туристическите дейности чрез осъществяването на частни 

инвестиции; Богатият природен ресурс, което предполага неговото развитие и 

обособяването му като водещ сектор в местната икономика. 

 Двете горски стопанства в общината – държавното и общинското осигуряват 

значителна заетост на местното население и допринасят за генериране на добавена 

стойност в местната икономика; 

 През последните години се наблюдава силно намаляване на инвестиционна 

активност. Въпреки това, благодарение на предоставяните възможности за 

финансиране на селскостопанския сектор е отчетено повишаване на интереса към 

различни поземлени имоти в общината;  засилен е интересът от страна на 

земеделските стопани към ползването на земи от общинския поземлен фонд под 

аренда.  

 Община Трън е увеличила продължителността на договорите за наем на поземлени 

имоти за срок от 5 до 10 години, което създава предпоставки за активизиране на 

земеделската дейност и за създаване на устойчива заетост в сектора; 

 Най-голям процент от площта на общината заемат земеделските и горски 

територии.  

 Земите в региона са подходящи за отглеждане са култури с къс вегетационен 

период – спанак, салата, репички, зелен лук, зелен чесън и др. 

 Общината Трън е необходимо да насочи усилията си къмпривличане и задържане 

на инвестиционни интереси и да провежда конкретни дейности, за да стимулира 

тези процеси; 

 Необходимо е да се обособят териториални локализации в неизползваните към 

момента територии за реализиране на различните инвестиционни намерения в 

рамките на общината.  

 Идентифициран е потенциал за развитие на пчеларство, който е възможно да бъде 

развит и посредством възползване от възможностите за целенасочено субсидиране 

на дейността; 

 Общината има потенциал за развитие на животновъдството и за насърчаване на 

млеко и месо-преработвателната промишленост;
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Таблица 9:Изпълнени проекти за 2015;2016;2017г. 

 

 2015г 2016г 2017г 

Инвестиционни проекти – 
приключени, в процес на 
реализиране, предстоящи 

Изграждане на детски кътове и 
кътове за отдих – 52499лв 
собствени средства 

Изготвяне комплексна 
инвестиционна инициатива за 
Технически проект за довеждащ 
водопровод за гр. Трън с 
разработване на ПУП – 85000лв 
собствено финансиране 

Укрепване на свлачище по път IV-
ти клас Трън-Ломница, бюджет 
88859лв; собствени средства 

Изграждане на пешеходен мост 
над р. Ерма и паркинг – 184218лв 
собствени средства 

Изграждане на тенис-корт в УПИ І 
кв.29 по ПУП на гр. Трън – 
150000лв собствено финансиране; 
приключил 2017г 

 

Основен ремонт на стъпаловидни 
улици в гр.Трън – 50000лв 
собствени средства 

Изграждане на кът за отдих в УПИ 
ІV-731, кв.7 по ПУП на гр.Трън – 
25000лв собствени средства 

Основен ремонт на мост на р. 
Ерма – 16600лв собствени 
средства 

Изграждане на улично осветление 
по пешеходна алея – 16600лв 
собствени средства 
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Инженеринг – проектиране и 
извършване на строителни, 
монтажни и ремонтни работи за 
постигане на обновяване за 
енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради 
на ул. „Мурговица“ №4, 5 и 6, в гр. 
Трън, изпълняван в рамките на 
Националната програма за 
енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни сгради 
– 520000лв от НПЕЕМЖС 
 

Изготвяне на Заявления за 
подпомагане, необходими на 
община Трън за кандидатстване с 
проектните предложения: 
„Рехабилитация и реконструкция 
на общински пътища: PER3154 /II-
63, Филиповци-Трън/-Ездимирци, 
PER3166 /II-63, Трън-
Стрезимировци/-Цегриловци, 
PER3167 /II-63, Трън-
Стрезимировци/-Реяновци-Бохова, 
PER3170 /IІI-637, Трън-Вукан/-
Радово, PER3173 /IІI-6301/ Трън-
Велиново/-Милкьовци, PER3172 
/IІI-637, Вукан-Горочевци/-
Кожинци, община Трън“” по 
„Програма за развитие на селските 
райони 2014-2020г.” – 50000лв. 
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Предоставяне на проектантски 
услуги за изготвяне на 
инвестиционни проекти, 
количествено-стойностни сметки и 
последващо осъществяване на 
авторски надзор за обекти с които 
община Трън ще кандидатства за 
финансиране по Мярка М07 - 
„Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони”, 
Подмярка 7.2. Подкрепа за 
инвестиции в създаването, 
подобряването или 
разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура, 
включително инвестиции в 
енергия от възобновяеми 
източници и спестяване на 
енергия” на „Програма за 
развитие на селските райони 2014-
2020г.” за „Рехабилитация и 
реконструкция на общински 
пътища: PER3154 /II-63, 
Филиповци-Трън/-Ездимирци, 
PER3166 /II-63, Трън-
Стрезимировци/-Цегриловци, 
PER3167 /II-63, Трън-
Стрезимировци/-Реяновци-Бохова, 
PER3170 /IІI-637, Трън-Вукан/-
Радово, PER3173 /IІI-6301/ Трън-
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Велиново/-Милкьовци, PER3172 
/IІI-637, Вукан-Горочевци/-
Кожинци, община Трън“ – 
250000лв 
 
 
 

 
 
 
 
Текущи/завършени проекти, 
финансирани по ОП – цели, 
дейности, индикатори, бюджет 

Насърчаване на туристическите 
дейности в Община Трън – 
Приключенски център Трън 
Дейности: Изграждане на 
Туристически информационен 
център, изграждане на планинско 
колоездачно трасе около 
Ждрелото на река Ерма. 
Бюджет 353 528,00 лв. 
Финансиран от Програма за 
развитие на селските райони 2007-
2013г; приключен 2015г 

„Щастливо детство чрез услуги за 
ранно детско развитие” по ОП 
„Развитие на човешките ресурси 
2014-2020“ , бюджет 237626лв 
Текущ проект 

„Щастливо детство чрез услуги за 
ранно детско развитие”по ОП 
„Развитие на човешките ресурси 
2014-2020“, бюджет 237626лв 
Текущ проект 

Повишаване качеството на живот 
на населението на Община Трън 
чрез инвестиции в центрове за 
спорт 
Дейности: Реконструкция на 
футболно игрище;  Изграждане на 
многофункционален спортен 
комплекс, предназначен за всички 
възрастови групи и хора в 
неравностойно положение 
Бюджет 3 821 192,00 лв. 
Финансиран Програма за развитие 
на селските райони 2007-2013г; 

В подкрепа на правото за 
независим живот, финансиран от 
ОП „Развитие на човешките 
ресурси 2014-2020“ , бюджет 
499945лв 
Текущ проект 

В подкрепа на правото за 
независим живот, финансиран от 
ОП „Развитие на човешките 
ресурси 2014-2020“ , бюджет 
499945лв 
Текущ проект 
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приключен 2015г 

Подобряване условията на живот 
в община Трън чрез 
усъвършенстване на пътната 
инфраструктура и достъпа до 
услуги 
Рехабилитация на 8 пътни отсечки                
1. PER3158 / II – 63, Трън – 
Стрезимировци  / - Бераинци от 
km. 0+000 до km. 1+046.64; 
2. PER3185 /II - 63, Трън - 
Стрезимировци/ - Турoковци от 
km. 0+000 до km. 0+848.07; 
3. PER3159 /II - 63, Трън - 
Стрезимировци/ - Забел от km. 
0+000 до km. 1+700; 
4. PER3162 /II - 63, Трън - 
Стрезимировци/ - Залениград от 
km. 0+000 до km. 2+300; 
5. PER3164 /II – 63, Трън – 
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Стрезимировци/ - Милославци от 
km. 0+000 до km. 1+900; 
6. PER3165 /II - 63, Трън - 
Стрезимировци/ - Главановци - 
Рани луг от km. 0+000 до km. 
3+000; 
7. PER3171 /III – 637, Трън – Вукан/ 
- Бусинци от km. 0+000 до km. 
2+291.22; 
8. PER3186 /III – 637, Трън – Вукан/ 
- Студен извор от km. 0+000 до km. 
1+077.98. 
Бюджет : 5 425 672,00 лв 
Финансиран от Програма за 
развитие на селските райони 2007-
2013г; приключен 2015г 

 Рехабилитация, рекострукция и 
изграждане на улично осветление 
и тротоарна мрежа в община 
Трън 
Дейности: реконструкция на 

улично осветление в Трън,  с. 

Неделково,  с. Филиповци,  с. 

Ломница,  с. Радово,  с. Бусинци, с. 

Студен Извор, с. Туроковци, с. 

Берайнци, с. Забел, с. Зелениград, 

с. Ярловци, с. Главановци, с. 

Слишовци, с. Стрезимировци 

Бюджет: 1 949 170.00лв 
Финансиран от Програма за 
развитие на селските райони 2007-
2013г; приключен 2015г 
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Реконструирана/рехабилитирана 
пътна мрежа - общинска 

Ремонт на уличната мрежа и 
ремонт на общински пътища на 
територията на община Трън – 
обща стойност 474415лв 
собствени средства 

Ремонт на улична мрежа на 
територията на град Трън – 
233332лв собствено финансиране 

Основен ремонт на улици – гр. 
Трън, бюджет  541 663лв. ; 
собствени средства 

Въведени мерки, програми, 
проекти за повишаване на 
икономическата мобилност на 
работната сила 

„Обучения и заетост на младите 
хора“ по ОП РЧР 

„Обучения и заетост на младите 
хора“ по ОП РЧР 

Обучения и заетост на младите 
хора“ по ОП РЧР 

Старт на кариерата 2015г /ОП РЧР/ 
 

Старт на кариерата 2015г /ОП РЧР/ 

 
Регионална програма за заетост 

 
Регионална програма за заетост 

Дял от услугите за бизнеса, които 
са предоставени изцяло по 
електронен път 

0 0 0 

Брой ПЧП в сферата на бизнес 
услугите 

0 0 0 

Брой клъстери 0 0 0 

Брой индустриални форуми, 
панаири, конференции с 
участници над 30 предприятия 

0 0 0 

Брой рехабилитирани здравни, 
социални  и образователни 
заведения 

Щастливо детство 
Предоставяне на социални услуги 
на деца от 0 до 7 годишна възраст 
и техните родители:- Формиране и 
развитие на родителски умения; 
- Ранна интервенция на 

Изграждане на ограда на СУ „Гео 
Милев“ гр. Трън – 16600лв 
собствени средства 

Основен ремонт на двора на 
Детска градина „Ален мак“ 
Основен ремонт на двора на СУ 
„Гео Милев“ 
Обща стойност 58333лв собствени 
средства 
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уврежданията чрез създаване на 
Център за ранна интервенция на 
уврежданията; 
- Семейно консултиране и 
подкрепа; 
- Здравна консултация за деца; 
- Семейни центрове; 
- Интеграция на децата в детските 
градини и в предучилищните 
Бюджет 331 992,84 лв. 
Финансиран от Министерството на 
труда и социалната политика, 
дирекция „Социално включване”, 
чрез заем от Световната банка 

Основен ремонт на ограда на 
Детска градина „Ален мак“ гр. 
Трън 
Изграждане на ограда на СУ „Гео 
Милев“ гр. Трън 
Обща стойност  105292лв 
собствени средства 

 
 
Брой активни спортни и/или 
културни прояви с обща 
публика/участници над  3000 души 

ДА ЗАПЕЕМ ПЕСНИТЕ НА 
ГЮРГА ПИНДЖУРОВА 
Фолклорен празник 

ДА ЗАПЕЕМ ПЕСНИТЕ НА 
ГЮРГА ПИНДЖУРОВА 
Фолклорен празник 

ДА ЗАПЕЕМ ПЕСНИТЕ НА 
ГЮРГА ПИНДЖУРОВА 
Фолклорен празник 

  НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА 
КЛУБОВЕТЕ ЗА БЪЛГАРСКИ 
НАРОДНИ ТАНЦИ 
„ ОТ ТРЪН ПО-УБАВО НЕМА” 

НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА 
КЛУБОВЕТЕ ЗА БЪЛГАРСКИ 
НАРОДНИ ТАНЦИ 
„ ОТ ТРЪН ПО-УБАВО НЕМА 

НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА 
КЛУБОВЕТЕ ЗА БЪЛГАРСКИ 
НАРОДНИ ТАНЦИ 
„ ОТ ТРЪН ПО-УБАВО НЕМА 

Традиционно международно 
изкачване на вр.Руй – 1706м. 

Традиционно международно 
изкачване на вр.Руй – 1706м 

Традиционно международно 
изкачване на вр.Руй – 1706м 
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              4. РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ  

4.1. Демографска характеристика  

 

Развитието на броя на населението в областта и в общината  следва общите 

отрицателни тенденции на национално ниво. Докато средно областта от 2007 до 

2011 г. губи жители, съразмерен със средното за страната (около 4 %), малките 

общини преминават през значителен срив на популацията. За община Трън – 20%, 

а за останалите общини с по-изразена тенденция стойностите са съответно – 

община Ковачевци губи близо 40% в рамките на 1 година (2011 г.), Земен – 26%, , 

Брезник – 15%. 

Населението на областта в 2012 г. наброява 130 230 души, основно съсредоточени в 

две общини: Перник (73%) и Радомир (22 902 д.- 15,6%).Община Трън е четвъртата 

по население община в областта, след общините Перник, Радомир и Брезник, с 

относителен дял и 3,1 % от това на областта. 

Класификацията на НКПР обхваща всички български градове и някои села -

центрове на общини и ги разпределя в 5 групи. В съответствие с НКПР, град Трън 

се намира в четвърто йерархично ниво, в категорията на малките градове с 

микрорегионално значение. 

В сравнение със средното на страната, областта е сравнително ниско населена, като 

интрарегионалните разлики са значителни, от 7.1 в Община Трън до 198.6 в 

Община Перник.  Община Трън се характеризира с най-ниска гъстота на 

населението, следвана от общините Земен и Ковачевци. В сравнение със средната 

стойност за страната от 67,5, областта бележи много добри показатели. За сметка 

на това, данните за община Трън са изключително неблагоприятни. 

 

4.1.1. Брой и динамика на населението 

 

През 2013  г. населнието на общината Трън наброява 4076 д., от които малко под 50 

% са жени. В град Трън живее по-голямата част от населнието – 2393 д., а общо в 

останалите населени места – 51 села, 1683 д. Освен общинския център, само в две 

от населените места Филиповци и Турковци има население над сто души. В 

останалите 48 села, населението е силно редуцирано, като в 4 от тях има население 

под 10 жители. В периода 2009-2013 г., в общината се наблюдават отрицателни 

демографски тенденции, които се отразяват на броя на населението. В рамките на 5 

години, то е намаляло с 955 д. , от които общо 76 д. за град Трън и останалите 879 – 

за селата. 

Засилените процеси на обезлюдяване на селата водят до съществуването на 

населени места, в които броят на хората е изключително нисък. В допълнение към 

това, големият брой на селата, се отразява значително върху комуникацията между 

населените места и общинския център. Това ограничава в силна степен достъпа до 

социални и здравни услуги. 

Гъстота на населението в община Трън е 7,1 д./км2, което е много по-ниско то 

стойността за областта. За последните години стойността ѝ е намаляла и в 

контекста на негативните демографски тенденции, е възможно този показател да 
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придобива все по-ниски стойности в случай, че не се предприемат мерки за 

преодоляването им. 

Естественият прираст на населението в общината се характеризира с отрицателни 

стойности, които се задълбочават. В периода 2010-2012 г. , отрицателната стойност 

на естествения прираст се е увеличила с 4 пункта и е достигнала ниво от – 94. През 

2010 и 2011 г., при жените нивата са му значително по-лоши спрямо тези за 

мъжете, докато през 2012 г. се наблюдава обратната зависимост. Положително е, че 

в рамките на горепосочените години, няма случаи на умрели деца на възраст под 1 

година. Данните за областта сочат, че през 2009, 2010 и 2011 г. нивото на естествен 

прираст е отрицателно и варира между и 8,7, -9,6 и -11,30 ‰. В сравнителен план, 

за община Трън показателят е съответно -15,2, -20,2 и -23,1 ‰. 

През последните години миграционните процеси не са застъпени в голяма степен, 

особено от гледна точка на това, че икономическите алтернативи и в другите 

общини са ограничени. Това обуславя и положителните стойности на механичния 

прираст на населението.Положителните тенденции в механичния прираст,  

характеризират общината с благоприятни стойности по този показател. Подобни са 

данните още за общините Брезник и Ковачевци. 

 

 

 

Таблица 10 :НАСЕЛЕНИЕ КЪМ 31.12.2016 Г. ПО ОБЩИНИ, МЕСТОЖИВЕЕНЕ И 

ПОЛ 
 

Общо 

 

В градовете 

 

В селата 

  
Общини Общо мъже жени Общо мъже жени Общо мъже жени 

Перник 123770 60 413 63 357 97 316 47 079 50 237 26 454 13 334 13 120 

Брезник 6 391 3 121 3 270 3 935 1 899 2 036 2 456 1 222 1 234 

Земен 2 520 1 270 1 250 1 543 775 768 977 495 482 

Ковачевци 1 714 891 823 - - - 1 714 891 823 
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Перник 90 195 43 755 46 440 76 244 36 709 39 535 13 951 7 046 6 905 

Радомир 18 939 9 350 9 589 13 279 6 536 6 743 5 660 2 814 2 846 

Трън 4 011 2 026 1 985 2 315 1 160 1 155 1 696 866 830 
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Графика1:Справка за населението на гр. Трън 
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     Таблица 11: НАСЕЛЕНИЕ КЪМ 15.10.2017 Г. ПО ОБЩИНИ                                      дата 15.10.2017 

                                    Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес 

                                                      област ПЕРНИК 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

|                   |     |                Постоянен адрес                |                 Настоящ адрес                 

| 

|                   | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------

------| 

|        Община       | Нас.|           |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес|           |Пост. адрес|Пост. 

адрес|Пост. адрес| 

|                   |места|   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |   Общо    |     в     |в нас.място|   

извън   | 

|                   |     |           | нас.място |от общината| общината  |           | нас.място |от общината| 

общината  | 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

|БРЕЗНИК            | 35  |       6093|       5344|        130|        619|       6721|       5344|        130|       

1247| 

|ЗЕМЕН              | 18  |       2218|       1881|         33|        304|       2887|       1881|         33|        

973| 

|КОВАЧЕВЦИ          | 10  |       1228|       1034|         30|        164|       2475|       1034|         30|       

1411| 

|ПЕРНИК             | 24  |     100608|      86944|       2044|      11620|      93117|      86944|       2044|       

4129| 

|РАДОМИР            | 32  |      19612|      16879|        543|       2190|      19600|      16879|        543|       

2178| 

|ТРЪН               | 52  |       3818|       3266|        134|        418|       4570|       3266|        134|       

1170| 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------| 

|Всичко за областта | 171 |     133577|           |           |           |     129370|           |           |           

| 

Източник: ГД ГРАБО 
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 дата 15.12.2016 
Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес 

                                                      област ПЕРНИК 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

|                   |     |                Постоянен адрес                |                 Настоящ адрес                 

| 

|                   | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------

------| 

|      Община       | Нас.|           |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес|           |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. 

адрес| 

|                   |места|   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |   Общо    |     в     |в нас.място|   

извън   | 

|                   |     |           | нас.място |от общината| общината  |           | нас.място |от общината| 

общината  | 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

|БРЕЗНИК            | 35  |       6181|       5396|        138|        647|       6800|       5396|        138|       

1266| 

|ЗЕМЕН              | 18  |       2265|       1927|         29|        309|       2983|       1927|         29|       

1027| 

|КОВАЧЕВЦИ          | 10  |       1259|       1061|         25|        173|       2581|       1061|         25|       

1495| 

|ПЕРНИК             | 24  |     101233|      87232|       2057|      11944|      93437|      87232|       2057|       

4148| 

|РАДОМИР            | 32  |      19889|      17093|        529|       2267|      19844|      17093|        529|       

2222| 

|ТРЪН               | 52  |       3854|       3287|        138|        429|       4582|       3287|        138|       

1157| 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------| 

|Всичко за областта | 171 |     134681|           |           |           |     130227|           |           |           

| 

 

Източник: ГД ГРАБО 
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                                                                                                   дата 31.12.2015 

                                    ТАБЛИЦА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС 

                                              област ПЕРНИК община БРЕЗНИК 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

|                         |                ПОСТОЯНЕН АДРЕС                |                 НАСТОЯЩ АДРЕС                 

| 

|                         |-----------------------------------------------------------------------------------------

------| 

|     НАСЕЛЕНО МЯСТО      |           |НАСТ. АДРЕС|НАСТ. АДРЕС|НАСТ. АДРЕС|           |ПОСТ. АДРЕС|ПОСТ. АДРЕС|ПОСТ. 

АДРЕС| 

|                         |   ОБЩО    |     В     |В НАС.МЯСТО|   ИЗВЪН   |   ОБЩО    |     В     |В НАС.МЯСТО|   

ИЗВЪН   | 

|                         |           | НАС.МЯСТО |ОТ ОБЩИНАТА| ОБЩИНАТА  |           | НАС.МЯСТО |ОТ ОБЩИНАТА| 

ОБЩИНАТА  | 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

|ГР.БРЕЗНИК               |       4176|       3628|         88|        460|       4034|       3628|         42|        

364| 

|С.АРЗАН                  |          7|          5|          0|          2|          8|          5|          0|          

3| 

|С.БАБИЦА                 |         15|         10|          5|          0|         32|         10|          3|         

19| 

|С.БАНИЩЕ                 |         43|         39|          1|          3|         58|         39|          0|         

19| 

|С.БЕГУНОВЦИ              |        113|         94|          4|         15|        150|         94|         12|         

44| 

|С.БИЛИНЦИ                |          0|          0|          0|          0|          7|          0|          0|          

7| 

|С.БРЕЗНИШКИ ИЗВОР        |         28|         21|          4|          3|         39|         21|          7|         

11| 

|С.БРУСНИК                |          2|          2|          0|          0|         11|          2|          0|          

9| 

|С.ВЕЛКОВЦИ               |        143|        128|          2|         13|        195|        128|          0|         

67| 
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|С.ВИДРИЦА                |         14|         14|          0|          0|         24|         14|          0|         

10| 

|С.ГИГИНЦИ                |        109|         90|          1|         18|        149|         90|          0|         

59| 

|С.ГОЗ                    |          3|          3|          0|          0|          5|          3|          0|          

2| 

|С.ГОРНА СЕКИРНА          |         10|         10|          0|          0|         21|         10|          0|         

11| 

|С.ГОРНИ РОМАНЦИ          |          9|          9|          0|          0|         23|          9|          3|         

11| 

|С.ГЪРЛО                  |         44|         40|          2|          2|         75|         40|          5|         

30| 

|С.ДОЛНА СЕКИРНА          |        127|        117|          1|          9|        206|        117|         10|         

79| 

|С.ДОЛНИ РОМАНЦИ          |          5|          5|          0|          0|         10|          5|          2|          

3| 

|С.ДУШИНЦИ                |          9|          7|          0|          2|         13|          7|          0|          

6| 

|С.ЗАВАЛА                 |         10|          9|          0|          1|         19|          9|          1|          

9| 

|С.КОНСКА                 |         77|         75|          0|          2|        109|         75|          9|         

25| 

|С.КОШАРЕВО               |        213|        187|          5|         21|        238|        187|          0|         

51| 

|С.КРАСАВА                |         12|          9|          1|          2|         25|          9|          6|         

10| 

|С.КРИВОНОС               |          1|          0|          0|          1|         12|          0|          0|         

12| 

|С.МУРТИНЦИ               |          2|          1|          1|          0|         20|          1|          0|         

19| 

|С.НЕПРАЗНЕНЦИ            |         57|         51|          2|          4|         62|         51|          6|          

5| 

|С.НОЕВЦИ                 |        519|        461|         11|         47|        530|        461|          1|         

68| 

|С.ОЗЪРНОВЦИ              |          1|          1|          0|          0|          1|          1|          0|          

0| 

|С.РЕБРО                  |         45|         35|          4|          6|         86|         35|          6|         

45| 
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|С.РЕЖАНЦИ                |         66|         60|          2|          4|         92|         60|          7|         

25| 

|С.РЪЖАВЕЦ                |          9|          9|          0|          0|         10|          9|          0|          

1| 

|С.САДОВИК                |         63|         61|          0|          2|        111|         61|         15|         

35| 

|С.СЛАКОВЦИ               |        217|        189|          5|         23|        289|        189|          6|         

94| 

|С.СОПИЦА                 |         67|         62|          2|          3|         84|         62|          1|         

21| 

|С.СТАНЬОВЦИ              |         39|         34|          0|          5|         75|         34|          0|         

41| 

|С.ЯРОСЛАВЦИ              |         11|          9|          1|          1|         29|          9|          0|         

20| 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

|ВСИЧКО ЗА ОБЩИНАТА       |       6266|       5475|        142|        649|       6852|       5475|        142|       

1235| 
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                                                                   дата 31.12.2015 

                                    ТАБЛИЦА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС 

                                               област ПЕРНИК община ЗЕМЕН 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

|                         |                ПОСТОЯНЕН АДРЕС                |                 НАСТОЯЩ АДРЕС                 

| 

|                         |-----------------------------------------------------------------------------------------

------| 

|     НАСЕЛЕНО МЯСТО      |           |НАСТ. АДРЕС|НАСТ. АДРЕС|НАСТ. АДРЕС|           |ПОСТ. АДРЕС|ПОСТ. АДРЕС|ПОСТ. 

АДРЕС| 

|                         |   ОБЩО    |     В     |В НАС.МЯСТО|   ИЗВЪН   |   ОБЩО    |     В     |В НАС.МЯСТО|   

ИЗВЪН   | 

|                         |           | НАС.МЯСТО |ОТ ОБЩИНАТА| ОБЩИНАТА  |           | НАС.МЯСТО |ОТ ОБЩИНАТА| 

ОБЩИНАТА  | 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

|ГР.ЗЕМЕН                 |       1625|       1390|         17|        218|       1737|       1390|          4|        

343| 

|С.БЕРЕНДЕ                |         19|         16|          0|          3|         52|         16|          0|         

36| 

|С.БЛАТЕШНИЦА             |         64|         54|          1|          9|         97|         54|          3|         

40| 

|С.ВРАНЯ СТЕНА            |         24|         18|          0|          6|         61|         18|          1|         

42| 

|С.ГАБРОВДОЛ              |         31|         25|          0|          6|         72|         25|          0|         

47| 

|С.ГОРНА ВРАБЧА           |         25|         25|          0|          0|         66|         25|          1|         

40| 

|С.ГОРНА ГЛОГОВИЦА        |         19|         16|          0|          3|         82|         16|          0|         

66| 

|С.ДИВЛЯ                  |         89|         76|          3|         10|        156|         76|          2|         

78| 

|С.ДОЛНА ВРАБЧА           |         17|         11|          2|          4|         23|         11|          0|         

12| 
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|С.ЕЛОВДОЛ                |         92|         83|          0|          9|        141|         83|          2|         

56| 

|С.ЖАБЛЯНО                |         73|         65|          0|          8|        170|         65|          9|         

96| 

|С.КАЛОТИНЦИ              |         47|         40|          2|          5|        102|         40|          3|         

59| 

|С.МУРЕНО                 |         44|         40|          0|          4|         82|         40|          1|         

41| 

|С.ОДРАНИЦА               |         13|          9|          0|          4|         23|          9|          1|         

13| 

|С.ПАДИНЕ                 |          4|          4|          0|          0|         20|          4|          0|         

16| 

|С.ПЕЩЕРА                 |        110|         98|          4|          8|        145|         98|          0|         

47| 

|С.РАЯНЦИ                 |          3|          3|          0|          0|         27|          3|          0|         

24| 

|С.СМИРОВ ДОЛ             |          7|          3|          0|          4|         26|          3|          2|         

21| 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

|ВСИЧКО ЗА ОБЩИНАТА       |       2306|       1976|         29|        301|       3082|       1976|         29|       

1077| 
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                                                                                                   дата 31.12.2015 

                                    ТАБЛИЦА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС 

                                             област ПЕРНИК община КОВАЧЕВЦИ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

|                         |                ПОСТОЯНЕН АДРЕС                |                 НАСТОЯЩ АДРЕС                 

| 

|                         |-----------------------------------------------------------------------------------------

------| 

|     НАСЕЛЕНО МЯСТО      |           |НАСТ. АДРЕС|НАСТ. АДРЕС|НАСТ. АДРЕС|           |ПОСТ. АДРЕС|ПОСТ. АДРЕС|ПОСТ. 

АДРЕС| 

|                         |   ОБЩО    |     В     |В НАС.МЯСТО|   ИЗВЪН   |   ОБЩО    |     В     |В НАС.МЯСТО|   

ИЗВЪН   | 

|                         |           | НАС.МЯСТО |ОТ ОБЩИНАТА| ОБЩИНАТА  |           | НАС.МЯСТО |ОТ ОБЩИНАТА| 

ОБЩИНАТА  | 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

|С.ЕГЪЛНИЦА               |        132|        124|          2|          6|        274|        124|          0|        

150| 

|С.КАЛИЩЕ                 |        291|        233|          5|         53|        504|        233|          1|        

270| 

|С.КОВАЧЕВЦИ              |        231|        185|          3|         43|        465|        185|          8|        

272| 

|С.КОСАЧА                 |         72|         64|          2|          6|        201|         64|          1|        

136| 

|С.ЛОБОШ                  |        184|        163|          0|         21|        284|        163|          2|        

119| 

|С.РАКИЛОВЦИ              |         45|         35|          0|         10|        128|         35|          0|         

93| 

|С.СВЕТЛЯ                 |         89|         85|          1|          3|        216|         85|          0|        

131| 

|С.СИРИЩНИК               |        197|        162|          8|         27|        488|        162|          5|        

321| 

|С.СЛАТИНО                |          6|          6|          0|          0|         11|          6|          0|          

5| 
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН 

 ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЪН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 

|С.ЧЕПИНО                 |         33|         32|          0|          1|         72|         32|          4|         

36| 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

|ВСИЧКО ЗА ОБЩИНАТА       |       1280|       1089|         21|        170|       2643|       1089|         21|       

1533| 
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН 

 ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЪН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 

                          

                                                                                                    дата 31.12.2015 

                                    ТАБЛИЦА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС 

                                               област ПЕРНИК община ПЕРНИК 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

|                         |                ПОСТОЯНЕН АДРЕС                |                 НАСТОЯЩ АДРЕС                 

| 

|                         |-----------------------------------------------------------------------------------------

------| 

|     НАСЕЛЕНО МЯСТО      |           |НАСТ. АДРЕС|НАСТ. АДРЕС|НАСТ. АДРЕС|           |ПОСТ. АДРЕС|ПОСТ. АДРЕС|ПОСТ. 

АДРЕС| 

|                         |   ОБЩО    |     В     |В НАС.МЯСТО|   ИЗВЪН   |   ОБЩО    |     В     |В НАС.МЯСТО|   

ИЗВЪН   | 

|                         |           | НАС.МЯСТО |ОТ ОБЩИНАТА| ОБЩИНАТА  |           | НАС.МЯСТО |ОТ ОБЩИНАТА| 

ОБЩИНАТА  | 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

|ГР.БАТАНОВЦИ             |       2287|       1969|         57|        261|       2194|       1969|        127|         

98| 

|ГР.ПЕРНИК                |      86600|      74290|       1581|      10729|      77270|      74290|        363|       

2617| 

|С.БОГДАНОВ ДОЛ           |        423|        372|         18|         33|        612|        372|        187|         

53| 

|С.БОСНЕК                 |         92|         81|          2|          9|        199|         81|         80|         

38| 

|С.ВИСКЯР                 |         64|         59|          1|          4|        100|         59|         23|         

18| 

|С.ВИТАНОВЦИ              |        225|        213|          3|          9|        322|        213|         91|         

18| 

|С.ГОЛЕМО БУЧИНО          |        551|        505|         17|         29|        713|        505|        113|         

95| 

|С.ДИВОТИНО               |       1771|       1599|         50|        122|       1753|       1599|        100|         

54| 

|С.ДРАГИЧЕВО              |       1864|       1673|         48|        143|       1958|       1673|         66|        

219| 
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН 

 ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЪН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 

|С.ЗИДАРЦИ                |         74|         72|          1|          1|         86|         72|         10|          

4| 

|С.КЛАДНИЦА               |       1025|        945|         15|         65|       1110|        945|         47|        

118| 

|С.КРАЛЕВ ДОЛ             |        561|        472|         32|         57|        638|        472|        116|         

50| 

|С.ЛЕСКОВЕЦ               |        105|         72|         19|         14|         88|         72|          6|         

10| 

|С.ЛЮЛИН                  |        750|        669|         30|         51|        769|        669|         65|         

35| 

|С.МЕЩИЦА                 |        823|        743|         28|         52|        999|        743|        197|         

59| 

|С.ПЛАНИНИЦА              |         14|         14|          0|          0|         19|         14|          2|          

3| 

|С.РАДУЙ                  |         25|         20|          0|          5|         71|         20|          4|         

47| 

|С.РАСНИК                 |        360|        323|         22|         15|        428|        323|         70|         

35| 

|С.РУДАРЦИ                |       1167|       1024|         31|        112|       1462|       1024|        154|        

284| 

|С.СЕЛИЩЕН ДОЛ            |        117|        107|          4|          6|        117|        107|          7|          

3| 

|С.СТУДЕНА                |       1636|       1430|         52|        154|       1702|       1430|        125|        

147| 

|С.ЧЕРНА ГОРА             |        280|        243|          8|         29|        287|        243|         25|         

19| 

|С.ЧУЙПЕТЛОВО             |         15|         13|          2|          0|         25|         13|          8|          

4| 

|С.ЯРДЖИЛОВЦИ             |       1034|        951|         26|         57|       1052|        951|         61|         

40| 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

|ВСИЧКО ЗА ОБЩИНАТА       |     101863|      87859|       2047|      11957|      93974|      87859|       2047|       

4068| 
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН 

 ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЪН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 

 

 

                                

                                                                                                   дата 31.12.2015 

                                    ТАБЛИЦА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС 

                                              област ПЕРНИК община РАДОМИР 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

|                         |                ПОСТОЯНЕН АДРЕС                |                 НАСТОЯЩ АДРЕС                 

| 

|                         |-----------------------------------------------------------------------------------------

------| 

|     НАСЕЛЕНО МЯСТО      |           |НАСТ. АДРЕС|НАСТ. АДРЕС|НАСТ. АДРЕС|           |ПОСТ. АДРЕС|ПОСТ. АДРЕС|ПОСТ. 

АДРЕС| 

|                         |   ОБЩО    |     В     |В НАС.МЯСТО|   ИЗВЪН   |   ОБЩО    |     В     |В НАС.МЯСТО|   

ИЗВЪН   | 

|                         |           | НАС.МЯСТО |ОТ ОБЩИНАТА| ОБЩИНАТА  |           | НАС.МЯСТО |ОТ ОБЩИНАТА| 

ОБЩИНАТА  | 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

|ГР.РАДОМИР               |      15577|      13224|        441|       1912|      13982|      13224|         68|        

690| 

|С.БАЙКАЛСКО              |         40|         33|          3|          4|         57|         33|          5|         

19| 

|С.БЕЛАНИЦА               |         10|          7|          2|          1|         11|          7|          0|          

4| 

|С.БОБОРАЦИ               |         42|         38|          3|          1|         80|         38|         14|         

28| 

|С.БОРНАРЕВО              |         41|         40|          0|          1|         53|         40|         12|          

1| 

|С.ВЛАДИМИР               |        130|        115|         10|          5|        175|        115|          9|         

51| 

|С.ГОРНА ДИКАНЯ           |        107|         91|          1|         15|        172|         91|          3|         

78| 

|С.ГЪЛЪБНИК               |        184|        168|          2|         14|        210|        168|          3|         

39| 
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН 

 ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЪН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 

|С.ДЕБЕЛИ ЛАГ             |        117|        104|          2|         11|        178|        104|         15|         

59| 

|С.ДОЛНА ДИКАНЯ           |        309|        288|          0|         21|        449|        288|         25|        

136| 

|С.ДОЛНИ РАКОВЕЦ          |        274|        259|          3|         12|        300|        259|          9|         

32| 

|С.ДРАГОМИРОВО            |         17|         14|          2|          1|         21|         14|          1|          

6| 

|С.ДРЕН                   |        918|        782|          7|        129|        989|        782|         29|        

178| 

|С.ДРУГАН                 |        350|        320|         11|         19|        546|        320|         77|        

149| 

|С.ЖЕДНА                  |         39|         34|          1|          4|         87|         34|          4|         

49| 

|С.ЖИТУША                 |         77|         72|          3|          2|        106|         72|          8|         

26| 

|С.ИЗВОР                  |        447|        405|          5|         37|        558|        405|         26|        

127| 

|С.КАСИЛАГ                |         39|         34|          1|          4|         65|         34|          0|         

31| 

|С.КЛЕНОВИК               |        217|        193|         13|         11|        251|        193|          8|         

50| 

|С.КОНДОФРЕЙ              |        106|         97|          4|          5|        119|         97|          8|         

14| 

|С.КОПАНИЦА               |        148|        146|          1|          1|        184|        146|         15|         

23| 

|С.КОШАРИТЕ               |         52|         48|          3|          1|         80|         48|         12|         

20| 

|С.НЕГОВАНЦИ              |         79|         69|          3|          7|        125|         69|         12|         

44| 

|С.НИКОЛАЕВО              |         27|         26|          1|          0|         42|         26|          6|         

10| 

|С.ПОЦЪРНЕНЦИ             |         30|         30|          0|          0|         69|         30|         12|         

27| 

|С.ПРИБОЙ                 |        153|        144|          0|          9|        226|        144|         44|         

38| 

|С.РАДИБОШ                |         22|         17|          1|          4|         49|         17|         10|         

22| 
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН 

 ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЪН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 

|С.СТАРО СЕЛО             |        120|        105|          2|         13|        161|        105|          6|         

50| 

|С.СТЕФАНОВО              |        328|        304|          8|         16|        445|        304|         78|         

63| 

|С.УГЛЯРЦИ                |         29|         27|          0|          2|         63|         27|         11|         

25| 

|С.ЧЕРВЕНА МОГИЛА         |         55|         50|          2|          3|         65|         50|          7|          

8| 

|С.ЧУКОВЕЦ                |         60|         53|          3|          4|        167|         53|          1|        

113| 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

|ВСИЧКО ЗА ОБЩИНАТА       |      20144|      17337|        538|       2269|      20085|      17337|        538|       

2210| 
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН 

 ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЪН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 

               дата 31.12.2015 

                                    ТАБЛИЦА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС 

                                                област ПЕРНИК община ТРЪН 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

|                         |                ПОСТОЯНЕН АДРЕС                |                 НАСТОЯЩ АДРЕС                 

| 

|                         |-----------------------------------------------------------------------------------------

------| 

|     НАСЕЛЕНО МЯСТО      |           |НАСТ. АДРЕС|НАСТ. АДРЕС|НАСТ. АДРЕС|           |ПОСТ. АДРЕС|ПОСТ. АДРЕС|ПОСТ. 

АДРЕС| 

|                         |   ОБЩО    |     В     |В НАС.МЯСТО|   ИЗВЪН   |   ОБЩО    |     В     |В НАС.МЯСТО|   

ИЗВЪН   | 

|                         |           | НАС.МЯСТО |ОТ ОБЩИНАТА| ОБЩИНАТА  |           | НАС.МЯСТО |ОТ ОБЩИНАТА| 

ОБЩИНАТА  | 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

|ГР.ТРЪН                  |       2725|       2342|         93|        290|       2510|       2342|         37|        

131| 

|С.БАНКЯ                  |          5|          3|          2|          0|          4|          3|          1|          

0| 

|С.БЕРАЙНЦИ               |          7|          7|          0|          0|         42|          7|          0|         

35| 

|С.БОГОЙНА                |          7|          5|          0|          2|          8|          5|          0|          

3| 

|С.БОХОВА                 |         13|         12|          0|          1|         39|         12|          1|         

26| 

|С.БУСИНЦИ                |         14|         11|          0|          3|         64|         11|         13|         

40| 

|С.БУТРОИНЦИ              |          9|          9|          0|          0|         17|          9|          1|          

7| 

|С.ВЕЛИНОВО               |         26|         23|          1|          2|         50|         23|          0|         

27| 

|С.ВИДРАР                 |          5|          3|          0|          2|         13|          3|          1|          

9| 

|С.ВРАБЧА                 |         19|         16|          1|          2|         36|         16|          2|         

18| 
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН 

 ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЪН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 

|С.ВУКАН                  |         20|         15|          1|          4|         34|         15|          0|         

19| 

|С.ГЛАВАНОВЦИ             |         60|         52|          1|          7|         89|         52|          1|         

36| 

|С.ГЛОГОВИЦА              |         63|         52|          7|          4|         72|         52|         10|         

10| 

|С.ГОРНА МЕЛНА            |          5|          5|          0|          0|          6|          5|          0|          

1| 

|С.ГОРОЧЕВЦИ              |         15|         14|          1|          0|        100|         14|          4|         

82| 

|С.ДЖИНЧОВЦИ              |         11|         10|          0|          1|         23|         10|          0|         

13| 

|С.ДОКЬОВЦИ               |         10|          8|          1|          1|         34|          8|          0|         

26| 

|С.ДОЛНА МЕЛНА            |         21|         14|          2|          5|         27|         14|          0|         

13| 

|С.ДЪЛГА ЛУКА             |          9|          8|          0|          1|         11|          8|          0|          

3| 

|С.ЕЗДИМИРЦИ              |         37|         32|          0|          5|         87|         32|          4|         

51| 

|С.ЕЛОВИЦА                |         15|         13|          1|          1|         18|         13|          1|          

4| 

|С.ЕРУЛ                   |         28|         26|          1|          1|         44|         26|          0|         

18| 

|С.ЗАБЕЛ                  |         20|         16|          0|          4|         27|         16|          2|          

9| 

|С.ЗЕЛЕНИГРАД             |         56|         46|          0|         10|         96|         46|         18|         

32| 

|С.КОЖИНЦИ                |         35|         31|          1|          3|         36|         31|          0|          

5| 

|С.КОСТУРИНЦИ             |         17|         16|          0|          1|         45|         16|          0|         

29| 

|С.КЪШЛЕ                  |          1|          1|          0|          0|          1|          1|          0|          

0| 

|С.ЛЕВА РЕКА              |         23|         15|          2|          6|         48|         15|          1|         

32| 

|С.ЛЕШНИКОВЦИ             |          8|          7|          0|          1|         15|          7|          0|          

8| 
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН 

 ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЪН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 

|С.ЛОМНИЦА                |         36|         32|          2|          2|         41|         32|          0|          

9| 

|С.ЛЯЛИНЦИ                |         19|         15|          0|          4|         51|         15|          0|         

36| 

|С.МИЛКЬОВЦИ              |         22|         20|          0|          2|         30|         20|          0|         

10| 

|С.МИЛОСЛАВЦИ             |         20|         18|          0|          2|         51|         18|          3|         

30| 

|С.МРАКЕТИНЦИ             |         12|          9|          1|          2|          9|          9|          0|          

0| 

|С.МРАМОР                 |         16|         14|          2|          0|         64|         14|          4|         

46| 

|С.НАСАЛЕВЦИ              |         14|          7|          0|          7|         32|          7|          1|         

24| 

|С.НЕДЕЛКОВО              |         57|         51|          2|          4|         66|         51|          0|         

15| 

|С.ПАРАМУН                |         35|         32|          0|          3|         45|         32|          0|         

13| 

|С.ПЕНКЬОВЦИ              |         15|         10|          0|          5|         19|         10|          0|          

9| 

|С.ПРОДАНЧА               |          7|          4|          0|          3|          8|          4|          0|          

4| 

|С.РАДОВО                 |         16|         14|          2|          0|         46|         14|          2|         

30| 

|С.РАНИ ЛУГ               |         19|         15|          0|          4|         29|         15|          1|         

13| 

|С.РЕЯНОВЦИ               |          5|          4|          0|          1|         27|          4|          0|         

23| 

|С.СЛИШОВЦИ               |         18|         10|          5|          3|         28|         10|          1|         

17| 

|С.СТАЙЧОВЦИ              |         17|         16|          0|          1|         36|         16|          4|         

16| 

|С.СТРЕЗИМИРОВЦИ          |          5|          4|          0|          1|         47|          4|          1|         

42| 

|С.СТУДЕН ИЗВОР           |          6|          4|          0|          2|         11|          4|          2|          

5| 

|С.ТУРОКОВЦИ              |        108|         94|          5|          9|        162|         94|         18|         

50| 
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН 

 ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЪН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 

|С.ФИЛИПОВЦИ              |        144|        117|          4|         23|        143|        117|          6|         

20| 

|С.ЦЕГРИЛОВЦИ             |          9|          8|          1|          0|         18|          8|          1|          

9| 

|С.ШИПКОВИЦА              |          1|          1|          0|          0|          1|          1|          0|          

0| 

|С.ЯРЛОВЦИ                |         39|         34|          3|          2|         54|         34|          1|         

19| 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

|ВСИЧКО ЗА ОБЩИНАТА       |       3924|       3345|        142|        437|       4614|       3345|        142|       

1127| 
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН 

 ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЪН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 

 

 

                                                        

                                                                                                  дата 31.12.2015 

                                    ТАБЛИЦА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС 

                                                      област ПЕРНИК 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

|                         |                ПОСТОЯНЕН АДРЕС                |                 НАСТОЯЩ АДРЕС                 

| 

|                         |-----------------------------------------------------------------------------------------

------| 

|                         |           |НАСТ. АДРЕС|НАСТ. АДРЕС|НАСТ. АДРЕС|           |ПОСТ. АДРЕС|ПОСТ. АДРЕС|ПОСТ. 

АДРЕС| 

|                         |   ОБЩО    |     В     |В НАС.МЯСТО|   ИЗВЪН   |   ОБЩО    |     В     |В НАС.МЯСТО|   

ИЗВЪН   | 

|                         |           | НАС.МЯСТО |ОТ ОБЛАСТТА| ОБЛАСТТА  |           | НАС.МЯСТО |ОТ ОБЛАСТТА| 

ОБЛАСТТА  | 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

|ВСИЧКО ЗА ОБЛАСТТА       |     135783|     117081|       6514|      12188|     131250|     117081|       6514|       

7655| 

                                                                                                                

 

 

 

Източник: ГД ГРАБО 
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН 

 ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЪН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 

 
 Население към 10.08.2017 г. : 

 гр.Трън постоянен адрес: 2704  /настоящ 2505/ 
 в селата общо: 1115 по постоянен адрес / 2066 по настоящ адрес/ 
 общо за общината: по постоянен 3819 /по настоящ 4571/ 

  
Брой родени деца за периода 01.01.2015 - 01.08.2017 :    

 75 в т. ч. : 
 28 - 2015 г. 
 30- 2016 г. 
 17 към 01.08.2017г. 

 
Брой починали лица общо за общината за периода 01.01.2015 до 01.08.2017   

 общо 192 
 по години: 
 2015 г - 74   /40 в Трън/ 
 2016 г. - 83  /44 в Трън/ 
 към 01.08.2017 г. -  35 /24 в Трън/ 

 

 

4.2. Образователна структура 

Образователната структура на населението в община Трън сочи, че превес  имат 

лицата със средно, основно образование и начално образование. Нисък е делът на 

висшистите, което е обусловено от липсата на квалифицирана работна ръка за общината. 

Структурата на икономиката на местно ниво е застъпена от селското стопанство и 

услугите, които от своя страна не генерират и нужда от висококвалифицирана работна 

ръка. Наличието само на едно училище и една децка градина на територията на общината 

е допълнителна предпоставка за негативната тенденция в образователната 

структура.Негативните тенденции в образователната структура на населението се 

определят от факторите, свързани с цялостното развитие на общината през последните 

години. Нестабилните демографски показатели, липсата на алтернативи за реализиране на 

икономически дейности с висока добавена стойност, както и липсата на инвестиции на 

местно ниво, са предпоставка за намален интерес на семейства с деца да се задържат в  

рамките на общината. 

 

 

Община Трън е със сериозни различия в рамките на образователната структура на 

населението спрямо областта и страната. Лицата с висше образование за общината са едва 

7,8%, за сравнение в област Перник те са близо два пъти повече. Като цяло за страната, 

образователната структура е с влошено състояние. Превес имат лицата със средно 

образование, а делът на висшистите е сравнително нисък. В особена степен това важи за 

малки селски общини, от типа на Трън. Земен, Ковачевци и Брезник. 

Близостта на областта до столицата предполага повече възможности за реализация 

в образователната система и повишен достъп до образование на лицата. Широката 

система от висши учебни заведения в столицата, които са леснодостъпни за жителите на 

областта би следвало да благоприятстват развитието на положителни тенденции в 
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образователната структура. В допълнение към това, откритият и функциониращ 

Европейски политехнически университет в Перник допринася за улесняване на достъпа до 

висше образование с оглед на близостта си до различните общини на територията на 

областта. 

 

4.3. Етническа структура 

Етническата структура на населението в Югозападен район според резултатите от 

преброяването на населението към 01.02.2011 г. е с преобладаваща българска етническа 

група - 94,4 % от общото население на района, турската етническа група – 1,25 %, 

ромската – 2,92 %, като “други” се самоопределят 0,73 % от живеещите в  района, а 0,64 % 

не се самоопределят. За сравнение, на ниво област делът на българската етническа група е 

с два пункта по-висок от този за района. Турската и ромската етническа група 

представляват съответно 0,2 % и 2,8 % от населението. Равнището на ромското население 

е близо до това за областта, докато представителите на турската етническа група са 2,72 % 

по-малко от тези за района. 

 

Община Трън се отличава от останалите 5 общини в рамките на областта с 

относително високия дял на ромско население на своята територия. От 3934 анкетирани, 

3476 души са определили по етническа принадлежност. От всички посочили своя етнос, 

83,4 % са се определили  като българи, 16,2 % като роми и едва 0,3 % не се самоопределят.  

За сравнение, в община Перник самоопределилите се като роми са 1,48 % от всички 

отговорили, община Радомир – 3,2%, община Ковачевци – 0%. Община Земен – 0,6 % и 

община Брезник 2 %. 

По степен на завършено образование, единствено сред представители на 

българската етническа група  има лица завършили висше образование. 75,8 % от 

представителите на ромския етнос имат завършено образование, а 22,7 не са завършили 

начално образование или никога не са посещавали училище. Най-голям е делът на ромите 

с начално образование, следвани от тези с основно. При българите – превес имат 

завършилите средно образование,, следвани от тези с основно и начално. 

 

 

Таблица 12:Етнически състав 

 

 

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г. 

 

 Численост Дял (в %) 

Общо 4 146 100,00 

Българи 2 977 71,80 

Турци  2 0,05 

Цигани 656 15,82 

https://bg.wikipedia.org/wiki/2011
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F


   

66 
 

МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН 

 ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЪН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 

 Численост Дял (в %) 

Други 2 0,05 

Не се 

самоопределят 
14 0,34 

Не 

отговорили 
495 

11,94 

 

 

 

 

 

4.4. Заетост, безработица, доходи на населението 

Пазарът на труда в област Перник се характеризира с драстични интра-регионални 

неравенства.  Плътността на работните места (отношението между броя на работните 

места към популацията в трудоспособна възраст) е ниска. С изключение на община 

Радомир, нивата на плътността в по-малките общини са значително по-ниски, отколкото в 

Перник. 

Нивото на безработица в областта е устойчиво по-ниско от средното за страната, 

въпреки значително по-ниската плътност на работните места при еквивалентни степени на 

икономическа активност. С оглед на близостта до столицата , част от заетостта 

предполагаемо  се дължи на работни места извън областта. 

Нивото на безработица в община Трън е устойчиво високо, като именно тук са 

регистрирани най-високите нива спрямо всички общини от областта. 

 

 Нивото на безработица е значително по-високо в  най-малките малките общини от 

областта, като ситуацията  община Трън, заедно с общините Ковачевци и Брезник са с 

най-високо ниво. 

През годините коефициентът на заетост варира, за разлика от коефициентът на 

безработица, който тенденциозно се увеличава. Тези явления, като взаимосвързани, не 

оказват съществено влияние едно спрямо друго. Реално за посочения период не се 

наблюдават съществени изменения в заетостта. Притеснителен е фактът, че нивото на 

безработица се увеличава. Това неминуемо влияе на икономическата активност на 

населението, което оставайки без работа и респективно работна заплата, намалява 

покупателната си способност и възпира развитието на един от основните сектори, 

характеризиращи българската икономика – този на услугите. 

 

 

 

4.4.1. Заетост 

Работната сила включва заетите и безработните лица. В структурата на работната 

сила основен дял заемат заетите лица. По отношение на заетите се наблюдават различни 
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тенденции за периода 2014 - 2017 г., спрямо тези характерни  за работната сила. Броят на 

заетите в област Перник бележи тенденция на намаление. 

Основната заетост е осигурена от публичния и частния сектор, където са съсредоточени 

68% от наетите. В частния сектор наетите са едва 123 д. Най-много лица са заети в сектора 

на държавното управление – 98, следвани от тези в дейностите по хуманно здравеопазване 

и социална работа – 74. Третият сектор, в който се наблюдават най-много наети лица е 

селскостопанският. Те заемат дял от 32 % от всички заети. 

 

4.4.2. Безработни лица 

Вторият основен елемент на работната сила засяга безработните лица. Промените в 

заетостта се отразяват пряко върху безработицата. Промените в броя на безработните и 

равнището на безработица за област Перник се изразява в нарастване на показателя, 

отразяващ нивото на безработица, а именно коефициентът на безработица. 

За община Трън равнището на безработица е определено на подадени данни от 

общинската администрация и предоставената информация от ДБТ – Перник. 

В рамките на периода 2014-2017 г. се наблюдават промени в броя на 

регистрираните безработни лица. Като цяло нивото на безработица през последните 

четири години остават притеснително високи, като те са много по-високи от средните за 

страната и за областта през същия период. 

Степента на образование е съществен фактор при дефинирането на нивата на безработица. 

Образователното равнище често играе ключова роля, особено с оглед на намирането на 

добре платена работа, която изисква квалифициран труд. Структурата на безработните в 

община Трън изразява отрицателна тенденция за най -сериозен на лицата  със завършено 

образование – включително начално, средно и висше, които са регистрирани като 

безработни.Лицата без образование или с начално образование са по-малък дял в рамките 

на образователната структура на безработните, но в цялостен аспект представляват 

значителна част от местното безработно население. Специфичното за община Трън е, че 

нивото на икономическа активност е твърде слабо, което предполага и липса на 

представителство на различните сектори в местната икономика. Поради тази причина и 

слабото ниво на реализация на лицата с по-високо ниво на образование. Наличието 

единствено на обобщена справка за безработните лица с основно, средно и висше 

образование възпрепятства по-задълбочения анализ. 

 

Високото равнище на безработица в общината, може да се превърне в социален 

проблем, за решаването на който трябва да се работи в посока привличане на 

безработните в различни форми за обучение, за придобиване на професия, за повишаване 

на квалификация, за преквалификация и др. В общината трябва да се засили работата в 

посока намаляване на броя на отпадащите ученици от обучение, с цел намаляване на 

младежите без средно образование. 

 

Като цяло налице са тенденции към увеличаване на броя на регистрираните 

безработни във всички възрастовите групи. В структурата на безработните по възраст се 

откроява и възрастовата група над 55 г., тъй като, попадащите в тази група, много трудно 

си намират работа. Поради това за нея е необходимо да се разработят мерки и да се 
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използват възможностите, които предоставят различни програми за включването им в 

курсове, осигуряване на възможност за работа по програми за временна заетост и др. 

Освен възрастта, друг важен признак, по който трябва да се изследва структурата 

на безработните, е образованието. Съществен е относителният дял на безработните с 

начална и по- ниска степен на образование.  

Резултатите от анализа на динамиката на структурата на безработните по 

образование показват, че е необходимо да се предприемат на общинско ниво конкретни 

действия, които да стимулират наемането на безработни лица от най-уязвимите групи. За 

да се намали делът на безработните с основно и по-ниско образование, е необходимо да се 

търсят възможности за включването им в програми за повишаване на образователното 

равнище, за придобиване на специалности, които се търсят и за които има обявени 

свободни работни места. В община Трън активната политика по заетостта се реализира 

чрез редица програми и мерки за осигуряване на временна заетост и обучение, 

финансирани със средства от националния бюджет. В общината не са използвани 

достатъчно възможностите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за 

включване на безработни и заети лица в обучения за професионална квалификация и 

ключови компетенции. 

 

Таблица 13: Човешки ресурси 

 

 Брой и равнище на безработицата 

 

общини към 31.01.2017 към 28.02.2017г към 28.02.2017г 

брой Р-ще  
на безработица 

Перник 2150 2177 4,68 

Радомир 698 675 7,49 

Брезник 292 295 10,87 

Трън 441 441 31,52 

Земен 98 101 12,08 

Коваевци 82 88 25,36 

Обл. Перник 3763 3777 6,21 

 

 

 Професионална стрруктура на безработните лица: 

 

общини работници специалисти Без специалност 

Перник 683 638 856 

Радомир 198 135 342 

Брезник 133 37 125 

Трън 244 26 171 
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Земен 52 6 43 

Коваевци 49 13 26 

Обл. Перник 1359 855 1563 

 

 Образователна структура на безработните лица 

 

общини висше средно Основно 
 и по-ниско 

Перник 338 1380 459 

Радомир 50 409 216 

Брезник 13 204 78 

Трън 4 309 128 

Земен 0 71 30 

Коваевци 1 71 16 

Обл. Перник 406 2444 927 

 

 

 Основни групи безработни лица 

 

общини жени До 29 г. Прод. 
безработни 

Перник 1253 285 306 

Радомир 376 94 180 

Брезник 167 44 136 

Трън 235 94 294 

Земен 40 11 52 

Коваевци 41 3 43 

Обл. Перник 2112 531 1011 

 

 Заявени всободни работни места през м.02.2017г. 

 

общини общо  

в т.ч. 

  

Квал. 
работници 

специалисти Некв. 
работници 

Перник 84 16 11 57 

Радомир 35 3 2 30 

Брезник 4 0 0 4 
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Трън 0 0 0 0 

Земен 0 0 0 0 

Коваевци 0 0 0 0 

Обл. Перник 123 19 13 91 

 

 

 Безработни лица постъпили на работа  

 

общини общо Първичен 
пазар 

Програми 
За заетос 

Мерки за 
заетос 

 

Перник 211 201 9 1 

Радомир 68 54 14 0 

Брезник 10 7 3 0 

Трън 12 11 1 0 

Земен 3 3 0 0 

Коваевци 1 1 0 0 

Обл. Перник 305 277 27 1 

 

 ОП „Развитие на човешките ресурси“ 

 

схема за месеца За 2017 

Заявени СРМ 146 149 

Безработни лица 

вкл.в заетост 

12 17 

В т. ч.- до 29г  0 

Лица получили 

валчери 

 0 

В т.ч.- обучение по 

ПК 

 0 

- Обучение по 

КК 

 0 

- До 29г.  0 
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 Към 28.02.2017г. 

 

общини бр. безработни  младежи до 

29г. 

 

Р-ще на 
безработица 

брой % младежка 
безработица 

Перник 2177 4,68 285 13,09 

Радомир 675 7,49 94 13,93 

Брезник 295 10,87 44 14,92 

Трън 441 31,52 94 21,32 

Земен 101 12,08 11 10,89 

Коваевци 88 25,36 3 3,41 

Обл. Перник 3777 6,21 531 14,06 

 

Източник: ДБТ 

 

4.4.3. Доходи на населението 

Доходите на населението в рамките на общината са определени от заетостта в 

основните сектори на икономиката, които се развиват в общината. Поради тази причина 

доходите от работна заплата произтичат основно от 8 основни сектора: Селско, горско и 

рибно стопанство; преработваща промишленост; търговия, ремонт на автомобили и 

мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство и 

държавно управление. Най-висок е доходът в обществения сектор, като в рамките на 

дейностите по държавно управление средната годишна работна заплата е  в размер на 

8867 лв. В частният сектор, най-висок годишен доход се получава в търговията, ремонта 

на автомобили и мотоциклети. В сравнителен план с областта, община Трън се доближава 

до общите средни стойности. Сериозна е разликата в средния доход в частния сектор в 

община Трън и в областта, като тя възлиза на 1316 лв. 

В рамките на общината, секторът на образованието генерира също висока средна заплата 

спрямо заплащането на местно ниво. Най-ниско заплащане се наблюдава в сектора на 

хотелиерството и ресторантьорството. 

 

Разглежаните тенденции по отношение на работната сила и заплащането в общината , но и 

в областта представляват заплаха за устойчивостта на областта. Концентрацията на ниско 

платени работни места и ниско квалифицирана работна сила води до икономически 

устойчива равновесна ситуация (т.нар. low-wagelow-skillequilibrium). В подобна среда 

свързаната система от икономически и социални стимули служи за подкрепа на 

равновесието, характеризирано от ниско квалифицирана работна сила, която живее на 

границата на минималното заплащане, и е изключително трудно да се въведат промени. 

Самите лица не са стимулирани да промят своето фактическо състояние. Накратко, 
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ниското ниво на работната заплата в областта не може да привлече квалифицирани 

специалисти и не може да даде достатъчно стимул на младите хора да инвестират в 

образование. Ниско образованата работна сила, от друга страна, означава, че 

работодателите ще са стимулирани по-скоро да създават активност и производство, 

изискващо неквалифициран труд (тъй като той е наличен и е сравнително евтин). 

Повечето от тези производства са изключително податливи на механизация и аутсорсинг, 

а нивото на специфичен човешки капитал е много ниско (процесът на работа е опростен и 

пределната година опит на работното място не носи почти никакви преимущества към 

продуктивността), което от своя страна води до временни и несигурни работни отношения 

(работниците са взаимно заменяеми, както и работните места) със сравнително кратък 

срок. Ниското ниво на изискваните умения и риска, характерен за работните места, от 

друга страна означават, че нивото на учене през целия живот ще бъде изключително ниско 

(тъй като от него или няма нужда, или не се очаква взаимоотношенията с конкретния 

работодател да продължат достатъчно дълго, за да може да се изплати инвестицията). 

Следователно, никой от участниците на пазара няма стимул да инвестира в образование 

или работни места с висока добавена стойност, което ‘заключва’ кръга. Инфраструктурата 

(социална, обществена) се адаптира да обслужва нуждите на този вид популация, което 

означава, че дори при опит работна сила да бъде внесена, което е скъпо, тя няма да намери 

очакваните нива на услуги – социални, културни, образователни и т.н. и областта и 

община Трън съответно няма да успеят да я задържат. Като цяло нивото на мобилност на 

поколенията в подобни ситуации е ниско, тъй като родителите нямат културния и 

социален капитал, за да дадат на децата си достатъчно информация за пазара на труда (т.е. 

не успяват да дадат ориентир спрямо важността на образованието, правилните видове 

образование, и нямат социалната мрежа, която да осигури по-лесно навлизане в пазара на 

труда). 

Сходните тенденции на ниво община Трън и на ниво област Перник произтичат от 

икономическите и социалните фактори, които определят развитието им. В община Трън 

всички тези зависимости имат много по-сериозно изражение, тъй като общината е с 

влошени демографски показатели, образователната система е представена единствено от 

едно училище, което не предлага професионално образование, липсва интерес на младите 

хора да се задържат в общината поради високата безработица и нисктото ниво на 

предприемаческа инициативност. 

 

 

4.5. Образование 

Образователната система в общината е представена от едно средно общообразователно 

училище и една детска градина.  Състояние на материално-техническата база –двете 

учебни заведения – СУ„Гео Милев „ – гр.Трън и ОДЗ „Ален мак” е е относително добро. 

И двете заведения са разположени в сгради общинска собственост. И двете сгради са 

сравнително нови и ремонтирани. През 2013 г. са извършени мерки за енергийна 

ефективност на сградата на училището, като ремонт е извършен на външната фасада и 

покрива. Вътрешното състояние на сградата е добро, но с възможност да бъде 
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усъвършенствано. Класните стаи са обзаведени и оборудвани за опезпечаване на нуждите 

на нормалния образователен процес. 

Сградата на ДГ „Ален Мак „ – гр.Трън е ремонтирана по Проект „Красива 

България” и собствени средства към момента състоянието е добро. Община Трън е 

предвидила средства за ремонт през 2017 год.и в момента се работи по двора и оградата. 

По отношение на обзавеждането и оборудването в сградата, то е добро,съобразено с 

възрастта и нуждите на децата. 

Общинската администрация се стреми да осигури в пълна степен качествени 

публични услуги в рамките на образователната система и да предостави на максимално 

широк кръг от лица достъп до качествени образователни процеси. В този ред на мисли, се 

цели освен осигуряване на добра материално-техническа база и облик на образователната 

инфраструктура, но и привличане на добре подготвени кадри в областта на образованието. 

Високото качество на предлаганата услуга, както и диверсифицирането на възможностите 

в рамките на образователния процес са предпоставка за подобряване на системата като 

цяло и за възвръщане на авторитета на училището в общината. 

 

СОУ „Гео Милев” – гр. Трън 

С Постановление на МС №212от 02.09.2008 год. СОУ „Гео  Милев", гр.Трън е обявено 

за защитено училище, а с Постановление на МС№84 от 2009 год.  е утвърдено като 

средищно училище с прием на ученици от територията на община Трън. Учениците са 

обучавани в рамките на три етапа: 

 

 Начален етап -І - IV клас. 

 Прогимназиален етап -V - VIII клас 

 Гимназиален  етап –ІХ- ХІІ клас 

 

 

 

ОДЗ „Ален Мак” 

ОДЗ „Ален Мак” е целодневна детска градина с общинско финансиране.  Тя е 

единственото детско заведение от този тип и се намира на територията на гр. Трън.През 

последните години броят на децата се е увеличил.Децата са разпределени в три групи – 

една яслена и две – от 3 до 6 годишна възраст. 

 

ЦОП Трън изпълнява социялни услуги където обучада деца.Той е общинска структура и 

е делегирана държавна дейност.Настанен е в сградата на старата гимназия. 

 

 

4.6. Здравеопазване 

На територията на община Трън няма заведение за болнична помощ,  и е 

представено  от  извънболнична помощ . На територията на общината има един център за 
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спешна медицинска помощ, който разполага с с една линейка и два екипа – един мобилен 

и един стационарен.Центърът е разположен на първи етаж от сградата на бившата 

болница. За съжаление в рамките на здравната система в община Трън се наблюдават 

сериозни проблеми, които са сходни на тези характерни за страната като цяло, но и в 

частност за малките селски общини.  В този контекст, сериозен е недостигът на  

медицински специалисти  и апаратура. 

Здравеопазването се осъществява основно чрез личните лекари ,Център за спешна 

медицинска помощ, който е приспособил своята нужда към потребностите на местнтоо 

население, особено с оглед на отдалечеността и трудната комуникативност на хората от 

селата,  и два дентални кабинета. 

От 2011 г. в общината  е назначен здравен медиатор от ромската общност.Неговата 

роля е да бъде посредник в работата на общината и личните лекари с ромската общност на 

нейна територия. Здравният медиатор работи в посока повишаване здравната култура на 

ромите ,превенция и контрол на заразни заболявания като ХИВ,СПИН 

,хепатит,туберкулоза. Неговата роля е от изключителна важност, тъй като процентът на 

ромско население в общината е висок и са необходими постоянни действия за 

подобряване на техния социален и здравен статус. Насочвайки вниманието си към 

подобряване на здравната култура и състояние на ромската общност, се допринася и за по-

успешното им интегриране в образователната си система и в живота на общината като 

цяло. 

Системата на здравеопазването в общината е слабо развита, което в определена 

степен се обяснява и с демографското развитие на територията ѝ. Наличието единствено 

на извън болнична и спешна помощ, налага релокирането на нуждаещите отболнично 

лечение от община Трън и от съседната ѝ община Брезник  в МБАЛ "Рахила Ангелова" в  

областния център Перник 

 

5.ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И РИСКОВЕ 

5.1. Качество на атмосферния въздух 

Нивото на замърсяващите вещества в атмосферата се определя от няколко фактори 

влияещи върху условията на задържането или разсейването им. 

 Площното разположение и мощността на източниците на емисии. 

 Изменението на локалните климатични условия вследствие морфографските 

характеристики на района; 

 Характера на урбанизация. 

Община Трън не е включена в Националната система за наблюдение качеството на 

въздуха. 

Замърсяването на въздуха с фини прахови частици и серен диоксид в община 

Трънсеопределя основно от транспорта и битовото горене, през отоплителния сезон. 

Зимния сезон е най-неблагоприятен за качеството на въздуха, тъй като е най-голям 

процентът на тихото време и най-голям броя на дните с мъгли. Всички тези фактори водят 

до задържане на замърсителите от местни източници в приземния въздушен слой. 
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Количеството на отделените емисии на територията на община Трън е в малки 

количества в атмосферата или е незначително. Ето защо можем да заключим, че фоновото 

замърсяване е в и под допустимите норми по основните контролируеми компоненти на 

въздушния басейн. 

Голямо предимство на община Трън е отдалечеността и от големите индустриални 

центрове, както и гори заемащи голяма част от територията и, което обуславя чист 

атмосферен въздух без замърсители.  

 

5.2. Качество на водите 

Повърхностните води  

Водите в община Трън се управляват от Басейнова дирекция за управление на 

водите Дунавски район Плевен и Басейновата дирекция в Благоевград, като контролът се 

извършва от РИОСВ-Перник. На територията на общината се контролира състоянието на 

водите и водните обекти по поречието на река Ерма. Контролът върху състоянието на 

повърхностните и подземни води е организиран в рамките на Националната система за 

мониторинг на околната среда /НСМОС/. 

Mониторингът на повърхностните и подземните води осигурява информация за 

протичащите във водните тела процеси, промени и явления, необходима за оптималното 

управление на водните басейни. Предмет на мониторинг на водите са валежите, 

повърхностните води (реки, езера и язовири) и подземните води. Негативното въздействие 

върху качеството на водите е резултат от антропогенното въздействие, което се изразява в 

изменение на режима на водния им отток, заустване на отпадъчни води от точкови и 

дифузни източници и др. Допълнително негативно влияние върху екологичното състояние 

на водите оказват някои косвени фактори като: замърсяването на атмосферата и 

свързаните с това валежи и седименти във водосборните области, глобалното изменение 

на климата и в частност повишаване на температурата, както и влиянието й върху 

протичащите в тях химични, биохимични и сорбционни процеси и др. Сериозен проблем 

се явява и заустването в река Ерма на отпадните води от градската канализация, поради 

липсата на изградена ПСОВ. 

По поречието на река Ерма е обособено едно водно тяло – тип R2. Националната 

система за мониторинг на околната среда обхваща 2 пункта за наблюдение качеството на 

повърхностните води в категория „реки“:  

пункт - р. Ерма при с. Стрезимировци, община Трън. Анализират се 24 

физикохимични показатели, в това число основни физикохимични, специфични и 

приоритетни вещества. 

пункт - р. Ерма след гр. Трън – Пункта е граничен с Република Сърбия (на излизане 

на реката от Република България) и това налага да се извършва пълен химичен анализ на 

всички основни физикохимични показатели, очакваните замърсявания от индустриални 

замърсители и пестициди, както и наблюдаваните 30 приоритетни вещества.  

На пунктовете разположени на река Ерма, се регистрират превишения на 

граничните стойности между добро и умерено състояние на изброените по-долу 

анализирани показатели, а именно: 

Нитратен азот, като N-NO3, mg/l - при с.Стрезимировци; р. Ерма след гр. Трън 
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Амониев азот, като N-NH4, mg/l- р. Ерма след гр. Трън 

Общ азот, като N, mg/l – р.Ерма при с. Стрезимировци 

Общ фосфор, като Р, mg/l- р.Ерма при с. Стрезимировци 

Разтворено желязо-Fe, в пункта на с. Стрезимировци са измерени високи 

концентрации в месеците март и юни - 155,6 μg/L и 127,7 6 μg/L. Това се повтаря в пункта 

след гр.Трън също в м. март има измерена висока концентрация -174,1 μg/L. 

Подземни води 

 

В обхвата на дейността на РИОСВ Перник попадат подземни водни тела от слой 1 

и слой 4. 

Общ брой на подземните водни тела, които са идентифицирани на територията на 

РИОСВ – Перник в Дунавски район за басейново управление, в които попада и община 

Трън са следните : 

 

 

Списък на подземните водни тела на територията на РИОСВ – Перник 

Код на подземното 

водно тяло 
Име на подземното водно тяло 

Слой 1 – Неоген – Кватернер 

BG1G00000NQ032 

„Порови води в Неоген-Кватернера-Знеполска долина” и код 

BG1G00000NQ032 – наблюдава се от един мониторингов пункт 

/МР 339/.  

МР 339 при Трън, ШК – Трън , община Трън, област Перник – 

пункта се наблюдава от 2013г. и оценката на състоянието е на база 

мониторинговите данни за една календарна година. През 2013г. 

пункта е в добро химично състояние по стандартите за качество. 

Слой 4 Горна Креда 

BG1G00000K2038 „Пукнатинни води в района на р. Ерма и р. Искър” и код 

BG1G00000K2038– представено от един мониторингов пункт 

попадащ в териториалния обхват на РИОСВ София /МР 210 /.  

МР 210 при Витоша, КИ-1 "Алеко Щастливеца", община Витоша, 

област София – пункт в добро химично състояние по Стандартите 

за качество. 

 

 

Основните хидротехническите съоръжения в района на община Трън са: 

Язовир “Ярловци“ - общ завирен обем 2 777 000 м3. Язовирът се стопанисва от 

“Напоителни системи“ ЕАД. Язовир “Ярловци“.Техническо състояние е незадоволително 

и няма издадено Разрешително за регламентирано водовземане от речното водохващане 

на река Ерма. 

Язовир “Лялинци“  е общинска собственост. Язовир “Лялинци“ е в лошо 

техническо състояние и нерегламентирано ползване от години.  
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МВЕЦ “Ерма“ с. Ломница - стопанисван от “ЕКО - ЕРМ“ ООД, гр. Трън. МВЕЦ 

“Ерма“ е в нормално техническо и експлоатационно състояние. 

 

На територията на  с.Банкя е разкрита трапезна минерална вода, леко 

минерализирана и с постоянна температура 18о С.Характеризира се като студена, 

слабоминерализиранахидрокарбонатна калциево – магнезиева, бедна на натрий, без 

санитарно – химични и микробиологични признаци на замърсяване. Общата 

минерализация на водата е 0,421 г./л..Съдържанието на изследваните микрокомпоненти и 

стойностите на радиологичните показатели са в границите на нормите за минерални води. 

 

5.3. Почви 

По данни от РИОСВ – гр.Перник на територията на общината няма констатирани 

нарушения за замърсяване на почвите над ПДК с тежки метали, металоиди и устойчиви 

органични вещества. Негодните препаратите за растителна защита /ПРЗ/ в община Трън са 

събрани в 3бр. Б-Б кубове, които се съхраняват на площадка до бившия склад за ПРЗ, гр. 

Трън.  

На територията на община Трън са установени замърсени земи с цинк и олово.На 

територията на община Трън има 3 бр. пунктове за мониторинг почви - с. Долна Мелна, с. 

Главановци и с. Парамун. Показателите за изпитване са рН (Н2О), тежки метали и 

металоиди (мед, цинк, олово, кадмий, арсен, хром, никел и живак), органичен и общ 

въглерод, общ азот, фосфор, 16 полициклични ароматни въглеводороди, 

полихлорнибифенили и хлорорганични пестициди. Почвеното пробонабиране и анализ се 

извършва от Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/. Извършено е почвено 

пробонабиране - с. Долна Мелна през 2011г., с. Главановци-2011г. и с. Парамун – 2012г. 

Пробонабирането се извършва в период от 4г. Следващото пробонабиране което ще се 

извърши от ИАОС е- с. Долна Мелна-2015г., с. Главановци- 2015г. и с. Парамун-2016г. 

Състоянието на почвите през последните години се определя предимно от 

намаления ръст на промишленото производство, заниженото използване на химични 

препарати в селското стопанство и обезлюдяването на малките населени места. 

В община Трън има регистрирана една нарушена територия за възстановяване – 

общинското депо за твърди битови отпадъци, намиращо се в местността „Мечи дол“ като 

това е един от основните източници на екологично замърсяване в региона. За да се 

ограничи вредното въздействие на депото са предвидени мероприятия по неговото 

закриване и рекултивация, като проектът включва техническа и биологична рекултувация. 

 

5.4. Дейности по управление на отпадъците 

Управлението на отпадъците има за цел да се предотврати или намали вредното им 

въздействие върху човешкото здраве и околната среда. 

На територията на община Трън управлението на битовите, строителни и масово 

разпространени отпадъци се извършва съгласно Наредба за определяне условията и реда 

за изхвърляне, транспортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови, 

строителни и масово разпространени отпадъци и биоотпадъци. 
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Сложността при управлението на дейностите свързани с отпадъци и обслужването 

им в общината Трън е голямата и площ, големият брой рядко населени места и 

отдалечеността им от общинския център. На територията на общината се генерират 

отпадъци от всички видове: битови, строителни, производствени и опасни. 

Битовите и строителните отпадъци се депонират на Регионалното  депо за битови 

отпадъци в гр. Перник. 

Община Трън има договор за събиране на портативни батерии в обекти на 

територията й, разположени са 5 бр. контейнери - в 3 бр. търговски обекта и 2 бр. в 

сградата на общината. 

На територията на община Трън услугите свързани с комунално-битовият сектор се 

предоставят от БКС към общината, което се занимава със събирането и обезвреждането на 

битовите отпадъци. 

 

5.5. Шум и радиационна обстановка 

Околната среда в община Трън се намира в сравнително добро състояние в 

екологично отношение. Не съществуват източници на вредни лъчения, шум, вибрации, 

електромагнитни въздействия и прочие замърсители. Стабилизирането на състоянието на 

околната среда в община Трън през последните години се дължи предимно на намаления 

ръст на промишленото производство, заниженото използване на химични препарати в 

селското стопанство и обезлюдяването на малките населени места. 

 

5.6. Биологично разнообразие 

Биологичното разнообразие е многообразието на всички живи организми 

въввсички форми на тяхната естествена организация, техните съобщества и 

местообитания, наекосистемите и процесите, които протичат в тях. 

Биологичното разнообразие е неразделна част от националното богатство на 

Република България и включва опазването на представителни природни местообитания и 

местообитания на застрашени, редки и ендемични, растителни, животински и гъбни 

видове /както и на тези които са обект на ползване и търговия/ в рамките на Националната 

екологична мрежа, опазването на генетичните ресурси, регулиране на търговията с 

екземпляри от застрашени видове от дивата флора и фауна, опазването на вековни и 

забележителни дървета. 

Регистрираните вековни дървета на територията на община Трън са описани в 

следващата таблица. 

 

Таблица №14: Регистрирани вековни дървета 

Дървесен вид Заповед за 

обявяване 

Населено място Възраст  

/години/ 

Височина 

/м./ 

Обиколка 

/м./ 

Дъб (летен) 3734/6.10.1965 
гр. Трън, м. 

"Св.Илия" 
- 18 4,20 

Дъб (зимен) 1762/28.6.1972 с. Милославци, м. 400 13 4,20 
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Средния рид 

Дъб (зимен) 1762/28.6.1972 
гр. Трън, м. 

Байкушеви кошари 
330 18 4,70 

Ясен (планински) 1301/5.5.1974 

гр. Трън, двора на 

ман. Св. Арахангел 

Михаил 

80 22 3,90 

Дъб (зимен) 216/5.4.1979 
с. Насалевци, двора 

на църквата 
600 25 4,20 

Дъб (зимен) 216/5.4.1979 
с. Насалевци, двора 

на църквата 
600 30 4,50 

Цер 1126/8.12.1981 

с. Ломница, м. 

Кръстатото дърво, 

ГС Трън, 

подотд.231-и, 

луп.1979 

250 18 4,50 

Цер 174/9.3.1983 
с. Рани луг, двора на 

черквата 
300 20 4,60 

Цер 174/9.3.1983 
с. Докьовци, м. 

Богичин двор 
1000 25 6,60 

Цер 174/9.3.1983 с. Бохова, гробището 300 18 3,60 

Цер 174/9.3.1983 с. Бохова, гробището 300 12 3,40 

Цер 174/9.3.1983 с. Бохова, гробището 100 12 2,10 

Ясен 

(Fraxinusexcelsior) 
26/16.1.2012 

с.  Забел, в поземлен 

имот УПИ ІV-11 по 

плана на с.  Забел 

150 21 3,1 

Ясен 

(Fraxinusexcelsior) 
28/16.1.2012 

с.  Ерул, в поземлен 

имот № 055018 

съгласно картата на 

възстановената 

собственост  

250 22 3,9 

Бук 

(Fagusorientalis) 
28/16.1.2012 

с.  Ерул, в поземлен 

имот № 055018 

съгласно картата на 

възстановената 

собственост 

300 21 5,5 

Източник: РИОСВ гр. Перник /http://www.pk.riosv-pernik.com/  

 

 

В Трънска община на нивото на извършените към момента проучвания са 

установени 6 балкански и 1 български ендемит (урумово лале). Панчичево секирче с 

находище в землището на с. Лялинци, община Тръневид балкански ендемит, критично 
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застрашен, включен в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие и в 

Червената книга на Р. България; 

Установени са следните редки видове: купанов лук, щитовидна фибигия, 

самодивско лале, родопска мишовка, обикновена кандилка, качулеста боянка, златоцветно 

прозорче, българско шапиче, зеленоцветношапиче, длановиден ветрогон, хуеция, 

планинска самодивска трева– балкански ендемит, сръбско звънче  – балкански ендемит, 

петров кръст. 

 От застрашените от изчезване видове се срещат: горска съсънка, розов 

божур. 

 От защитените фаунистични видове се срещат представители на 

земноводните: дъждовник, голям гребнест тритон, обикновен малък тритон, алпийски 

тритон, зелена крастава жаба, жабадървесница. 

 От защитените фаунистични видове се срещат представители на влечугите: 

представители на разред костенурки, живороден гущер, безкраки гущери  – 

жълтокоремник  и крехар, късокрак гущер, смок мишкар, голям стрелец, медянка, 

усойница. 

 Защитени птици: обикновен мишелов, вечерна ветрушка, забулена сова, 

горска ушата сова, чухал, домашна кукумявка, бял щъркел, обикновена кукувица, горска 

улулица, земеродно рибарче, папуняк, черен кълвач, голям пъстър кълвач, въртошийка, 

зелен кълвач, полска чучулига, качулата чучулига,градска лястовица, селска лястовица, 

скална лястовица, жълта стърчиопашка, бяла стърчиопашка, воден кос, орехче, 

червеногръдка, сиво каменарче, домашна червеноопашка, градинска червеноопашка, кос, 

дългоопашат синигер, торбогнезд синигер, авлига, щиглец, черешарка, обикновена чинка, 

жълта овесарка, сивоглаваовесарка, сива овесарка  и др. 

 От защитените бозайници се срещат: представители на разред прилепи, от 

хищниците: пъстър пор, видра, невестулка, от насекомоядните: таралеж, от гризачите: 

лешников сънливец.  

 От безгръбначните са установени: бръмбар рогач, червена горска мравка. 

Защитените територии са предназначени за опазване на биологичното разнообразие 

в екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и на характерни или 

забележителни обекти на неживата природа и пейзажи. В съответствие със Закона за 

защитените територии и Закона за защита на природата в община Трън са обявени 

следните защитени територии: 

„Ждрелото на река Ерма” - защитената територия се намира на 5 км. северно от 

гр.Трън.в землището на с.Ломница,по поречието на р. Ерма с площ 87 дка.Дължина на 

ждрелото е около 100 метра и ширина в най-тясната част около 5 метра. От двете страни 

на реката се издигат отвесни скални масиви с височина около 150-200м. Ждрелото на р. 

Ерма е резултат от хилядолетното ерозионно действие на реката, която е прорязала 

дълбока теснина във варовика.От южния край на ждрелото започва екопътека с дължина 

13 км. Част от екопътеката преминава през дървени мостове над река Ерма, продължава 

през тунел, прорязан в скалата, а зад него се спуска по 35-метров дървен мост, след който 

започва изкачване на западната скала на ждрелото. Най-интересните и атрактивни обекти 

по трасето на екопътеката са двете ждрела - на река Ерма и на река Ябланишка. 
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Защитена местност „Лялинци” е обявена със заповед № 174 от 22.02.2013 година 

/обн. ДВ бр. 24 от 22.02.2013 година/. Тя се намира на землище на с. Лялинци, община 

Трън, като целта му е опазване на растителен вид Панчичево секирче (Lathyruspancicii) и 

неговото местообитание, с площ 69,275 дка. 

 

5.7. Защитени територии и зони 

В чл.3 на Директива 92/43/ЕЕС (за природните местообитания) са заложени 

изискванията за обявяване на защитени зони за опазване на европейското природно 

наследство. Местата, попадащи в екологичната мрежа, се определят в съответствие с две 

основни за опазването на околната среда Директиви на Европейския съюз – Директива 

92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (наричана 

накратко Директива за хабитатите) и Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици 

(наричана накратко Директива за птиците). Двете директиви са отразени в българското 

законодателство чрез Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). 

В община Трън попадащите защитени зони в екологичната мрежа са следните: 

Защитени зони по директивата за местообитанията  

 BG0000313 „Руй“за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 

фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661 /16.10.2007 г. 

на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 85 /2007 г.) .), изм. и доп. с Решение № 811 

/16.11.2010 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр.96/2010 г.); 

 BG 0001012 „Земен” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 

фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661 /16.10.2007 г. 

на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 85 /2007 г.), изм. и доп. с Решение № 811 

/16.11.2010 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр.96 /2010 г.); 

 BG 0001017 „Кървав камък” за опазване на природните местообитания и на дивата 

флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661 

/16.10.2007 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр.85 /2007 г.); 

 BG 0000624 „Любаш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора 

и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 802 /04.12.2007 

г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 107 /2007 г.) 

 

Защитена зона по директивата за птиците обявени заповеди по реда на чл. 12 от 

ЗБР. 

 BG 0002112 „Руй”за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-554 

/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр.83 /2008 г.) 
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ИЗВОДИ: 

 Околната среда в община Трън се намира в сравнително добро състояние в 

екологично отношение. 

 Качеството на въздуха на територията на общината е добро, като липсват големи 

замърсители от промишлеността; 

 С най –висока степен на негативно въздействие върху качеството на въздуха са 

отоплението с твърди горива от бита, както и транспорта. 

 В общината е приета програма за управление на дейностите по отпадъците за 

периода 2010 – 2020 г. 

 Надземните и подземните водни ресурси на общината са в добро екологично 

състояние.  

 Общината има необходимост от изграждане на пречиствателна станция за отпадни 

води. 

 В община Трън не съществуват източници на вредни лъчения, шум, вибрации, 

електромагнитни въздействия и прочие замърсители. 

 

 

6. Култура и туризъм  

6.1. Култура 

Населението в района на община Трън е съхранило самобитния си фолклор, 

запазени са множество местни традиции, обичаи, песни и легенди, които се интерпретират 

от съществуващия танцов състав “Трънски ритми”, към Народно Читалище “Гюрга 

Пинджурова - 1898”. Провеждат се и традиционни фолклорни празници. Много зрелищно 

и автентично е посрещането на Гергьовден в с. Костуринци, на Сирни Заговезни в селата 

Зелениград и Туроковци, обичаят Кръстоноше в с. Стайчовци и др. Във всички села са 

съхранени традиционни елементи при празнуването на големите християнски празници – 

Коледа, Великден, Цветница и др. Всяко село има свой светец-покровител, на чийто ден 

се устройва събор-курбан. В последните години местната общност започна да 

възстановява специфични местни празници и ритуали и да възражда забравени традиции.  

Културните дейности (в т.ч. библиотечното обслужване) се организират в 

единственото функциониращо  читалище, НЧ “Гюрга Пинджурова - 1898” в гр. Трън. То 

стопанисва сграда със салон с 520 места и театрална сцена, камерна зала и библиотека. 

Към читалището е формиран фолклорен танцов състав “Трънски ритми”, народен 

ансамбъл, певческа група, кръжоци по грънчарство и по изобразително изкуство, както и 

библиотека с налични 25 000 тома. Общината полага много грижи за дейността на 
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читалището, тъй като то е единствения културен институт, който съхранява във времето 

българския дух и култура. 

 По-значими културни прояви от културният календар на общината са: Денят на 

славянската писменост и култура – 24 май, Пленерът по живопис и керамика в с. Бусинци 

през м. юли, съборът на Вълча поляна – 22 юли, Петковден - празник на град Трън – 14 

октомври. От 2010 година се провежда и национален фолклорен фестивал „От Трън по-

убаво нема” на клубовете за български танци и любителски ансамбли. Традиционно той се 

провежда през месец юни под патронажа на Кмета на Община Трън и има за цел да се 

опознае и популяризира прекрасния Трънски край; да се събере любители на българското 

хоро, с чието родолюбие се съхранява ценното ни фолклорно богатство и да популяризира 

дейността на клубовете за народни танци от страната. 

В рамките на фестивала, всички клубове играятедновременно 5 хора – по едно от всяка 

етнографска област: Право хоро - Тракия, Свищовско хоро – Северна България, Ширто - 

Пирин, Ръка - Добруджа, Ситно шопско – Шопска област, като в края му се излъчват 

победители. На последното му издание вземат участие над 600 участника, което е 

показателно за неговия успех. 

Традиционните празници са важни събития, които постепенно се обвързват с 

туризма. Те съдействат за експониране на туристическия продукт на общината.  

От времето на Възраждането тук в Трън се развиват традиционни занаяти и 

производства които имат дългогодишни традиции свързани основно с грънчарството, 

дърводобива и дърводелството, земеделието. Занаятът, направил трънските майстори 

известни из цяла България е строителното майсторство. Трънските майстори, наследници 

на самобитна трънска школа, са изградили през ХІХ век възрожденския образ на редица 

български градове и села.  

На територията на общината функционират три музея: Исторически музей в гр. 

Трън, Музеят на бусинската керамика в с. Бусинци и Музеят на киселото мляко в с. 

Студен извор.  

Историческият музей в р. Трън е открит през 2010 г. В него е наредена постоянна 

етнографска експозиция. Под негово ръководство са останалите два музея (музейни 

експозиции и сбирки) на територията на общината.  

 

Музейна сбирка „Бусинска керамика”, с. Бусинци 

Село Бусинци е един от най-значимите стари центрове на традиционното 

грънчарство в България и люлка на известната Бусинска керамична школа, чиито корени 

се губят далеч в Средновековието и Античността. През Възраждането занаятът се 

превръща в основен поминък за селото, достигайки истински разцвет в края на XVIII и 

особено през XIX в. (над 300 работилници), когато се развива цяла индустрия и започват 

да се роят множество “дъщерни” центрове (Самоков, Берковица, Разлог, Неврокоп) и др. 

“Бусинска керамика” се отличава с подчертана старинност, простота и функционалност, 

пълна хармония между форма и украса и изключително богато видово разнообразие. 

Известни са над 100 основни форми с множество варианти. Специфична особеност е 

наличието на богата палитра от уникални местни изобретения (стомни, крондири, 
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оканичета, рукатки, панагони, гюмки, гавази, връчви и др.), както и изработването от 

глина на нетрадиционни изделия, познати обикновено от дърво, камък и метал (легени, 

мивки, съдове за доене на мляко, хранилки за пчели, канализационни елементи, кюнци, 

комини и др.). Чарът на бусинската керамика е свързан с пищното скулптурно изграждане 

на фигурални композиции най-вече в ритуалните съдове (сватбени крондири и оканичета 

и др.), които са сред най-забележителните образци на Бусинската школа и българското 

народно изкуство въобще, без аналог на Балканите.  

Музейна сбирка на киселото мляко, с. Студен извор 

 

МУЗЕЯТ НА КИСЕЛОТО МЛЯКО в с. Студен извор се намира на около 7 км от 

гр.Трън. Музеят е създаден и посветен на Д-р Стамен Григоров – световно известен 

българскиучен, родом от трънското с. Студен извор, който е автор на едно откритие, което 

маркираначалото на един от най-актуалните клонове на науката за храните и храненето. 

Прездалечната 1905 г. все още като студент и асистент на известния швейцарски 

микробиологпроф. Масол той успява да открие и изясни причинителя за подквасването на 

киселотомляко. Откритието е посрещнато с огромен интерес от тогавашния научен свят и 

в знак науважение към младия български учен и неговата родина бактерията е 

наречена“Lactobacillusbulgaricus”. Музеят се намира в непосредствена близост до родната 

къща над-р Григоров. Посетителите имат възможност да опознаят природните и 

културниособености на региона, бита на местното население, да научат за делото и 

живота на д-рСтамен Григоров, да се запознаят с историята на киселото мляко от 

домашното заквасванедо съвременните модерни технологии и европейски стандарти за 

производството му, съсзначението на киселото мляко в хранителния режим на човека и 

неговите пробиотичнисвойства – ролята му в профилактиката и лечението при различни 

болести, антитуморнияму ефект и т.н. Към музея се предвижда да започне да 

функционира и библиотека спубликации по темата за българското кисело мляко и 

“Lactobacillusbulgaricus”; също такаще функционира щанд за сувенири и информационни 

материали с възможности задемонстрация на старата технология на заквасване и 

дегустация на оригинално домашнотрънско кисело мляко в рукатка, така както го 

приготвя местното население и както го езанесъл в Пастьоровия институт в Париж д-р 

Стамен Григоров. 

Културното развитие на община Трън е от съществено значение за нейните жители, 

тъй като именно по този начин те ще са способни да съхранят във времето своята 

самобитност и уникалност. Тази необходимост се усилва в допълнителна степен и от 

социо-икономическите процеси, които се развиват в последните години и които водят до 

силно намаляване на броя на населението и до намаляване на неговия потенциал за 

възпроизводство. Това от своя страна, отслабва процесите на културно познаване и 

съответно културна популяризация и е възможно да доведе до затихване на  важни 

културни прояви и събития. Именно поради тази причина в областта на културата са 

нужни инвестиции за основни и текущи ремонти на културните обекти, оборудване с 

компютърна техника и обогатяване на книжния фонд. Търсят се средства за финансиране 

на творби и изяви на местни културни дейци и на деца с творчески наклонности в 
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различни области. Също така, повишаване на квалификацията на заетите в сферата на 

културата е от съществено значение. 

Община Трън може да се гордее с богатия си културен календар, който за 2016 г. 

съдържа над 40 културни събития. Основен двигател за неговото осъществяване в 

сътрудничество с общината е и НЧ „Гюрга Пинджурова”. 

 

 

Предпоставки за осъществяване на културен туризъм 

Културно – историческите обекти, които се намират на територията на община Трън 

създават предпоставки за реализацията на културно-познавателен туризъм на територията 

на общината. Основните от тях са: 

 Скален параклис „Света Петка”; 

 Манастир „Св. Архангел Михаил”; 

 Църквата „Св. Петка” в с. Пенкьовци; 

 Манастир „Св. 40 мъченици” в с. Лева река; 

 Историческия музей гр. Трън със своята музейна сбирка „Бусинска керамика” в с. 

Бусинци и музейната сбирка на киселото мляко в с. Студен извор. 

 Крепостта „Земун” и „Римската баня”. 

С оглед на широката гама от културно-исторически обекти с религиозен характер, 

може да се каже, че в общината съществуват предпоставки за развитие на поклоннически 

туризъм. 

Трън остава извън основния фокус на туристическите посещения предвид 

недостатъчно разработените си от гледна точка на качество и довеждаща инфруструктура 

културно-исторически паметници. 

За развитието на културния туризъм в общината благоприятства и изготвения годишен 

културен календар с предвидените културни прояви.  

 

 

6.2. Туризъм 

 Състояние на общата инфраструктура и предпоставки за развитието на туризма 

Развитието на туризма като основен структуроопределящ сектор за местната 

икономика е част от цялостното виждане на община Трън в перспективите за подобряване 

на условията на живот и съживяване на икономическата активност на населението. През  

последните няколко години тя залага на реализацията на проекти, които да 

благоприятстват популярността на Трън като туристическа дестинация, не само в 

страната, но и извън нея. Част от действията в тази връзка са насочени и към 

осъществяването на регионални партньорства и реализирането на регионален 

туристически продукт. Осъзната необходимост от сътрудничество в областта на туризма е 

логическа крачка към постигане на просперираща местна икономика. Освен 

целенасочените проекти за развитие на туризма, общината инвестира и намиране 

финансиране за подобряването на цялостната инфраструктура на нейната територия, за да 
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е в състояние да посреща своите гости и посетители, осигурявайки им условия за 

достъпност и комфорт. 

Не трябва да се пренебрегва едно от основните предимства на община Трън - 

близостта до София от една страна, свсички предимства на големия град, а от друга страна 

достатъчната й отдалеченост, която е съхранила нейния природен облик. Същевременно с 

това общината се намира в граничен район с Република Сърбия, което е допълнително 

предимство за увеличена посещаемост на чуждестранни туристи. Дестинации с 

отдалеченост до 1 – 1,5 ч от големите туристически центрове, каквато в случая е община 

Трън, са идеалната дестинации  за диференциран и специализиран туризъм. 

Състоянието на общата инфраструктура в община Трън като цяло може да бъде 

оценено като задоволително. Ограничената транспортна достъпност до туристическите 

атракции е сериозен недостатък. Придвижването до туристическите обекти става 

предимно с автомобилен транспорт по третостепенни и четвъртокласни пътища. От друга 

страна публичният транспорт, който свързва населените места от региона с основните 

центрове на търсене, не е добре организиран, а информацията за него не е достатъчно 

достъпна. Остава недостатъчно обезпечен и обществения транспорт между съседни и 

допълващи се туристически центрове. Незадоволителен е вътрешният транспорт в 

рамките на отделните населени места с туристически атракции, и транспортните връзки 

между базите за настаняване и ресурсните райони. Недостатъчен е броят и капацитетът на 

местата за паркиране в туристическите центрове и на изходните пунктове към 

туристическите атракции.  

Материална база 

Легловата база на територията на община Трън продължава да бъде недостатъчна в 

количествено и качествено отношение. Като се има в предвид, че основната настанителна 

база се състои от частни квартири и къщи за гости, то почти всички налични места за 

настаняване не са категоризирани. 

Обективно са налице са проблеми със стандартизацията и категоризирането на 

настанителната база, което води до снижаване качеството на цялостния туристически 

продукт, нелоялна конкуренция и поява на социални конфликти. Същевременно, това 

оказва отрицателно влияние и на инвестиционната активност в областта на туризма. 

Наличната леглова база се използва неефективно. Поради липса на адекватна 

статистическа информация е невъзможно определянето на точна средна годишна заетост 

през последните  години. Друг   проблем   на   туристическото   предлагане   е   липсата   

на съпътстващи атракции, които биха привлекли туристите да останат в града. В повечето 

от хотелите, вилите и къщите за гости се предлага единствено нощувка, рядко храна и 

никакви допълнителни туристически услуги. Липсата на спортни съоръжения и недобрата 

инфраструктура около туристическите атракции води до снижаване качеството на 

цялостния предлаган туристически продукт. 

От изключителна важност за развитието на туристическата дейност са местата за 

настаняване и цялата туристическа база в района. На територията на Общината 

функционират 1 хотел с капацитет 50 места и прилежащ ресторант; 2 хижи с общ 

капацитет 90 места; 1 къща, отдаваща самостоятелни стаи, с капацитет 10 места и 5 къщи 

за гости с общ капацитет 42 места. Като цяло е налице недостиг на заведения за хранене. 

В много случаи те са крайно неравномерно разпределени. Капацитетът им е недостатъчен 

за поемането на по-големи групи туристи. Предлагането не е на необходимото ниво от 

гледна точка на разнообразие, а качеството на обслужването в много от тях не отговаря на 

потребностите на клиентите. На територията на община Трън няма регистрирани местни 
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туристически агенции и туроператори. Местният туристически бизнес е представен 

основно чрез микро предприятия, предлагащи хотелиерски услуги и заведенията за 

обществено хранене.През последните години се наблюдава интерес за отварянето на нови 

къщи за гости в близост до посещаваните туристически обекти благодарение на 

възможностите за кандидатстване от частни лица по Програма за развитие на селските 

райони. 

 

Настанителна база на територията на община Трън: 

 Гр. Трън, хотел „Ерма” 

Разположението на хотела е в центъра на гр. Трън. Хотелът разполага с 29 

помещения /4 студия, 4 фамилни стаи със спалня и едно редовно единично легло, 4 

двойни стаи с единични легла, 17 двойни стаи със спалня/, основен ресторант с 

разнообразно меню; лоби бар; отопляем вътрешен басейн с минерална вода; джакузи; 

парна баня; сауна; SPA център; мултифункционална конферентна зала; паркинг, 

почистване, гладене, безжичен интернет в общите части на хотела, бизнес услуги като 

факс и копир, събуждане по телефона, възможност за заплащане с кредитни карти.Всички 

помещения са оборудвани с баня с вана, сешоар и паник бутон, телефон, сателитна 

телевизия, високоскоростен кабелен интернет, пожарни датчици. 

 Хижа „Руй” 

Намира се в Руй планина в местността Козина ливада на (1508м. н.в.) под най – 

високия връх в община Трън – връх Руй, висок 1 706 м. Хижата е изцяло вътрешно 

обновена – нова дограма, цялостен вътрешен ремонт и ново обзавеждане. Тя представлява 

масивна двуетажна сграда с капацитет 40 места, разположени в три стаи с по две легла, 

четири стаи със спални, две стаи с по пет легла, една стая с девет легла. В нея се 

организират различни празнични чествания с предварителна заявка, както и  извозване на 

организирани групи от изходните маршрути и др. Хижата разполага с хижар, който се 

грижи за отоплението на стаите и помещенията, както и за поддръжката на базата. 

 

 Хижа „Ерма” 

Хижа „Ерма” е разположена в Руй планина, на левия бряг на река Ерма на 700 м. 

надморска височина и на около 1,5 км. от центъра на гр. Трън, по пътя до най-известната 

забележителност на града – Ждрелото на р. Ерма. До хижата се намира и  механа „Ерма”, 

предлагаща разнообразно меню. Базата не е в добро състояние. Тя е остаряла и 

амортизирана, поради което община Трън е направила предписания към концесионера за 

нейното обновяване. Представлява триетажна сграда с капацитет 26 места, стаи от 2,3 и 6 

легла. Има място за паркинг. Водоснабдена и електрифицирана. Поради близостта си до 

града и до ждрелото на р. Ерма тя има добра посещаемост. 

 

 Къща „Хотел на кьоше” 
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Семейната къща се намира в старата част на град Трън,разположена на десният бряг на 

река Ерма,която се извива живописно до самата къща.Къщата е построена в старият битов 

стил на града. „Хотел на кьоше” разполага с 4 стаи,като всяка от тях е със собствен 

санитарен възел и телевизор. Също така хотелът разполага с кабелна телевизия и 

интернет.  

В процес на завършване са лятната градина и тераса ,която ще е над реката. В 

реката се срещат в изобилие доста добри екземпляри от вкусната балканска пъстърва.За 

любителите на риболова „Хотел на кьоше” предоставя на своите клиенти въдици. 

Непосредствено до лятната градина има детско кътче с една люлка и пързалка. В близост 

се намира скалният параклис „Света Петка”,  а на 2 км. и най- красивата местност в 

района - Трънското Ждрело.   

 

 

 Други 

 В гр. Трън се намира къща за гости с капацитет 6 легла. Къщата е в добро 

състояние, но работи само през летния сезон и по предварителни резервации; 

 Къща със самостоятелни стаи в с. Ярловци с капацитет – 10 легла; 

 Семеен хотел в село Слишовци – 24+12 легла. В момента хотела не 

функционира. Базата е много лоша, а посещаемостта през изминалите години – 

слаба. 

Заведения на територията на община Трън: 

Заведенията за хранене и питейните заведения са силно ограничени на територията 

на община Трън и с малък капацитет. На територията на град /в центъра/ са съсредоточени 

6 питейни заведения, предимно с капацитет между 20 -35 места. В центъра на града се 

намира и единствения ресторант в града, прилежащ към хотела, и гостилница „Руй”, 

намираща се в сградата на общината. В близост до града, по пътя към Ждрелото на р. 

Ерма, се намират две механи, всяка с капацитет 35 -45 места и една механа в центъра на 

гр. Трън с капацитет от около 20 места. Единствените по – отдалечени механи са тези в с. 

Ярловци /10 км. от центъра на града/ и с. Горочевци /45 км. от центъра на гр. Трън/. 

През 2012г. в близост до СОУ „Гео Милев” е отворена и единствената сладкарница 

в града. В близост до училището и заведение, което предлага сандвичи и топли закуски. 

Прилежаща туристическа инфраструктура 

Пътищата до основните туристически обекти са в сравнително добро състояние. 

Общината полага максимални усилия, включително с включването на тези пътни отсечки 

в проекти за цялостно преасфалтиране. Част от пътните отсечки са в изключително лошо 

състояние, въпреки непрекъснатите ремонтни работи, които се извършват частично.  

По отношение на транспортната обезпеченост, специализиран транспорт 

предназначен за туристическите обекти няма. Което не позволява извършването на 

самостоятелни екскурзии без собствен транспорт и в предвид липсата на указателни 

табели, осъществяването на самостоятелни екскурзии е затруднено. На територията на 

общината има транспортна фирма, която осъществява всички важни транспортно – 
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комуникационни връзки от градовете София, Перник и Брезник към община Трън и 

нейните села. Голяма част от туристическите обекти в общината се намират в селата. 

Фирмата осъществява и пътувания между селата в общината. 

Единствените указателни табели на територията на общината са тези, които са 

поставени от Българския туристически съюз, указващи посоката и километрите до 39-ти 

обект от 100 национални туристически обекта , а именно „Ждрелото на река Ерма”.  Към 

момента са налични една на моста в местността „Секирица” и една на разклона за с. Банкя 

или в близост до път II-63 водещ към гр. Трън, както и четири табели, намиращи се на 

възлови места в центъра на града и една табела непосредствено преди местността 

„Ждрелото”.През 2012г. от Община Трън е поставена и една табела указваща посоката 

към двата музея – Музей на киселото мляко и Музей на бусинската керамика, отново в 

близост до път II-63.Табелата поставена  Община Трън срещу Скалния параклис „Св. 

Петка”, указваща местонахождението му, е унищожена от вандали.Други указателни 

табели до обекти в община Трън няма, което налага и спешната нужда от изработването 

на такива. 

До обектите Ждрелото на р. Ерма, Скален параклис „Св. Петка” и Общински музей 

гр. Трън с филиалите му в с. Бусинци и с. Студен Извор има паркинги с малък капацитет – 

предимно до 10 -15 парко места. Паркингът в близост до Скален параклис „Св. Петка” е 

най – новият – изграден е през 2010 г. В центъра на гр. Трън са обособени голям брой 

парко места по изпълнения проект „Реконструкция на централна градска част” първи и 

втори етап / от 2008 до 2011 г./. През летния туристически сезон, когато се наблюдава 

сериозен приток на туристи и посетители на общината, наличните парко места са 

изключително недостатъчни. 

 

 

7. SWOT анализ на общин Трън 

 

Силни страни Слаби страни 

 

 Високо качество на природната 

среда;  

 Отсъствие на значими емитери на 

вредни вещества; 

 Наличие на агроклиматични ресурси 

за развитие на биологично 

земеделие; 

 Рекреационно-туристически ресурси 

за познавателен, ловен, екотуризъм, 

селски туризъм;  

 

 Наличие на местни суровини 

 

 

 Неизградени елементи на 

техническата инфраструктура 

/канализационна мрежа, 

пречиствателни съоръжения за 

отпадни води/, амортизация и лоша 

поддръжка на други елементи на 

техническата инфраструктура 

/водопровод/;  

 Недостатъчни местни финансови 

ресурси за изграждане на 

съвременна техническа 

инфраструктура и за подобряване 

състоянието на съществуващата; 

 Недостатъчен административен 

капацитет за работа в областта на 

околната среда;  

 Невъзможност на земеделските 
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производители да прилагат 

екологично земеделие; 

 Незаинтересованост на местното 

население към проблемите на 

околната среда и ниска екологична 

култура;  

 Липса на неправителствени 

организации, работещи по 

проблемите свързани с околната 

среда;  

 Липса на системно екологично 

образование и политика в общината;  

 Демографски срив;  

 Ниски доходи и ниска покупателна 

способност на населението;  

 

Възможности  
 

Заплахи 

 

 Благоприятно 

природногеографско положение 

на общината, обуславящо доброто 

състояние на природната среда;  

 Разширяване притока на 

инвестиции на територията на 

общината;  

 Развитие на концесиите като 

инструмент за увеличаване на 

външните инвестиции;  

 Развитие на административния 

капацитет на общинската 

администрация при подготовката 

на проекти, стимулиращи 

развитието на познавателния, 

екологичния и селски туризъм ;  

 Повишаване екологичната култура 

на населението.  

 
 

 

 Продължаващата икономическа 

криза в страната.  

 Увеличаващите се социално-

икономически и екологични 

контрасти в района 

 Бавно навлизане на икономиката на 

знанието;  

 Недостатъчно развити публично-

частни партньорства;  
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8. SWOT АНАЛИЗ: СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И РАНЖИРАНЕ НА 

ОСНОВНИТЕ ПРОБЛЕМИ  
 

 

 

Силни страни Слаби страни 

 

 Наличие на големи села със 

значителен възпроизводствен и 

обслужващ потенциал;  

 Добри агроекологични условия за 

модерно биологично земеделие и 

животновъдство;  

 Съхранена природна среда с 

оптимален комфорт за 

населението;  

 Рекреационно – туристически 

ресурси за формиране на селски 

туризъм;  

 
 

 

 Стеснен отраслево и професионално 

трудов сектор, висок дял на 

безработните;  

 Дисперсен характер на звената в 

селищната мрежа – големи – малки 

села. 

 Изразенапространственаасиметричност 

при предоставянето на услуги на 

населението и професионална 

реализация; 

 Неразвитатуристическа икономика;  

 Неизградени елементи на техническата 

инфраструктура /канализация, 

пречистване на битови отпадни води/; 

 Неразвити публично-частни 

партньорства при управлението на 

околната среда и образованието;  

 

Възможности  
 

Заплахи 

 

 Повишаване на заетостта чрез 

развитие на селски туризъм;  

 Затваряненааграрнопромишлените 

цикли на територията на общината;  

 Завръщане след завършване на 

образование на младите хора;  

 Развитие на административния 

капацитет на общината;  

 Развитие на потенциалана на 

общината за еко и био земеделие; 

 
 

 

 Висок дял на населението в скрита 

безработица;  

 Заплаха от още по голяма депопулация 

на някои от селата до края на плановия 

период;  

 Конкуренция на пазара на аграрни 

продукти от производители в съседни 

общини; 
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9.СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЪН 

9.1. Състояние на общината към 2017г.: визия за достигнато равнище на 

развитие  

Община Трън свързва икономическия и социалния растеж с възможността за 

трудова заетост на работната сила, както и за рязка промяна на живота на населението. 

Органите на местната власт са институциите, които създават благоприятна среда за 

труд, обитаване и отдих. Общността очаква оптимално и ефективно използване на 

ресурсите, публичност в управленските и планови практики, и активно участие на 

всички заинтересовани страни на територията на община Трън. Жителите на общината 

оценяват и използват възможностите природния, демографския и културния 

потенциал на общината за постигане на икономически и социален напредък. В тази 

връзка визията на община Трън е:  

РАЗВИТ МОДЕЛ НА ОПТИМАЛНО И ЕФЕКТИВНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

МЕЖДУ ПРИРОДНИЯ КОМПЛЕКС, НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА 

ИЗПОЛЗВАЩИ ПРЕДИМСТВАТА НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА 

ТЕРИТОРИЯТА И ПОДОБРЕНО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО 

 

Приоритетите свързани с развитиета на община Трън са:  

 

 

ОБЩА ЦЕЛ: 

СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА КАЧЕСТВЕНОТО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ 

РЕСУРСИТЕ НА ОБЩИНАТА ЧРЕЗ АКТИВЕН ПРОЦЕС НА 

СЪТРУДНИЧЕСТВО, ПРОФЕСИОНАЛЕН ПОДХОД И ПРИОБЩАВАНЕ НА 

МЛАДИТЕ ХОРА 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНАТА И ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Приоритет 1: Благоустрояване, свързаност и достъпност на населените места и 

територията на община Трън.   

Приоритет 2. Модерна инфраструктура за съвременни публични услуги и 

стимулирането на интелигентния растеж 

Приоритет 3  Подобряване на състоянието на околната среда и осигуряване на 

сигурна жизнена среда за населението 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2:СЪЗДАВАНЕ НА УСТОЙЧИВ ИКОНОМИЧЕСКИ 

РАСТЕЖ   

Приоритет 1: Стимулиране на МСП в община Трън  

Приоритет 2: Модерно и бързоразвиващо се селско стопанство в община Трън. 

Приоритет 3: Съвременна роля на туризма в контекста на ролята му като 

основен структуроопределящ компонент на местната икономика 
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3:  СТИМУЛИРАНЕ НА ЗАЕТОСТТА И 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРИВЛЕКАТЕЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА, 

КАЧЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И АКТИВНИ СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ 

 

Приоритет 1. Гарантиране на свободен достъп до обучения и възможности за 

преквалификация  

Приоритет 2.  Постигане на висококачетвени образователни, здравни и социални 

услуги в община Трън. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: ПОСТИГАНЕ НА ЕФЕКТИВНОТО И ЕФИКАСНО 

МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Приоритет 1. Добро управление в синхрон с местното развитие и население 

Приоритет 2 Ефективни партньорства и партньорски мрежи на национално и 

транснационално ниво 

 

 

 

 

10. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ 

ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020 г. НА ОБЩИНА ТРЪН 

  
10.1Изводи и заключения 

10.1.1. По отношение на изпълнението на ОПР 

Като най-общи заключения относно изпълнението на стратегическите цели и 

приоритетите, може да се отбележи, че Стратегическа цел 1: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА И ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНА 

ИНФРАСТРУКТУРА съвместно с нейните производни приоритети: Приоритет 1: 

Благоустрояване, свързаност и достъпност на населените места и територията на 

община Трън, Приоритет 2: Модерна инфраструктура за съвременни публични 

услуги и стимулирането на интелигентния растеж, Приоритет 3:  Подобряване на 

състоянието на околната среда и осигуряване на сигурна жизнена среда за 

населениетое най-напреднал в своето изпълнение, следвано от изпълнението на 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3:СТИМУЛИРАНЕ НА ЗАЕТОСТТА И 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРИВЛЕКАТЕЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА, 

КАЧЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И АКТИВНИ СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ 

заедно с нейните Приоритет 1: Гарантиране на свободен достъп до обучения и 

възможности за преквалификация и Приоритет 2: Постигане на висококачетвени 

образователни, здравни и социални услуги в община Трън. 
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Като задоволително може да се отчете СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2:СЪЗДАВАНЕ НА 

УСТОЙЧИВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ  чрез нейните Приоритет 1: 

Стимулиране на МСП в община Трън, Приоритет 2: Модерно и бързоразвиващо 

се селско стопанство в община Трън и Приоритет 3: Съвременна роля на туризма 

в контекста на ролята му като основен структуроопределящ компонент на 

местната икономика,а като по- слабо може да се отчете изпълнението на 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: ПОСТИГАНЕ НА ЕФЕКТИВНОТО И ЕФИКАСНО 

МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ и Приоритет 1:Добро управление в синхрон с 

местното развитие и население и Приоритет 2: Ефективни партньорства и 

партньорски мрежи на национално и транснационално ниво 

 

 

 Добро е сътрудничеството на общината с други общини от региона ; 

 Осъществените проекти  предимно са финансирани с безвъзмездни средства; 

 
10.1.2.По отношение на стратегията на ОПР 

 Приоритетите на ОПР са приемливи, актуални към днешна дата и не са загубили 

своята значимост. Въпреки това тяхната актуализация и предефиниране биха 

могли да спомогнат за подобряване функциалността на ОПР; 

 Налице е съотносимост на визията, целите и приоритетите на ОПР с тези на ОСР 

на област Перник и на РПР на Югозападен район, както и добра кореспонденция 

със НСРР и стратегията „Европа 2020". 
 

10.1.3.По отношение на координацията на ОПР 

 Приоритетите на ОПР са отразени в Програмата за управление на община Трън. 

Налице е ангажимент на органите на местно самоуправление в общината да 

реализират в мандата политиката на регионално развитие, определена в ОПР; 

 Необходимо е ежегодно да се отчита с годишни доклади при подготовката на 

които да бъдат проследявани индикаторите за напредък; 

 
10.2. Препоръки 

10.2.1. По отношение на изпълнението на ОПР 

 Необходим е сериозен фокус на усилия за диверсифициране на икономиката 

като цяло и на туристическия продукт; 

 Общинската администрация трябва да потърси подходящите механизми за 

привличане на инвестиции; 

 Важно е да се запази тенденцията за намаляване на броя безработни в 

Общината; 
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10.2.2.По отношение на стратегията на ОПР 

 Общинският план за развитие на Община Трън е съобразен със стратегическите 

насоки на ЕС в областта на регионалната политика, както и с документите на областно, 

регионално и национално ниво; 

10.2.3.По отношение на координацията на ОПР 

 Необходимо е ежегодно, като приложение към общинския бюджет да се 

приема индикативна финансова таблица за реализация на ОПР; 

 Необходимо е при ежегодния мониторинг на изпълнение на ОПР да се отчита 

изпълнението на индикаторите, заложени в него; 

 

10.2.4. По отношение на ефективността и ефикасността на използването 

на финансовите ресурси 

В следващата таблица ясно се виждат усилията на Община Трън за 

изпълнението на заложените приоритети и мерки към тях, въпреки 

изключително бавните темпове на оперативните програми. 
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11. ФИНАНСОВА ИНДИКАТИВНА ТАБЛИЦА 

 
ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА 

Период 2014-2020 г. Местно публично финансиране Външно публично финансиране Частно 

финансиране 

Общо 

Стратегическа 

цел/Приоритет 

Общински 

бюджет 

Местни 

публични 

фондове 

Общ 

дял 

Централен 

бюджет 

Общ 

дял 

Фондове 

на ЕС 

Общ 

дял 

Други 

източници 

Общ 

дял 

Фондове, Общ 

дял 

% % % % фирми % 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 

1: 

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНАТА И 

ОСИГУРЯВАНЕ НА 

КАЧЕСТВЕНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

1439,3  4,76% 1384,9 4,58% 24945,1 82,56% 1462,75 4,84% 983 3,25% 30215 

Приоритет 1: 

Благоустрояване, 

свързаност и достъпност 

на населените места и 

територията на община 

Трън 

835,25  3,25% 1285 5,00% 21845 85,00% 1285 5,00% 449,75 1,75% 25700 

Приоритет 2. Модерна 

инфраструктура за 

съвременни публични 

услуги и стимулирането 

на интелигентния растеж 

248,85  7,00% 71,1 2,00% 2524,05 71,00% 177,75 5,00% 533,25 15,00% 3555 
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Приоритет 3.  

Подобряване на 

състоянието на околната 

среда и осигуряване на 

сигурна жизнена среда за 

населението 

355,2  37,00% 28,8 3,00% 576 60,00% 0 0,00% 0 0,00% 960 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 

2: СЪЗДАВАНЕ НА 

УСТОЙЧИВ 

ИКОНОМИЧЕСКИ 

РАСТЕЖ 

628,65  6,68% 13,95 0,15% 6076,7 64,58% 137 1,46% 2553,7 27,14% 9410 

Приоритет 1: 

Стимулиране на МСП в 

община Трън 

41,85  1,50% 13,95 0,50% 1757,7 63,00% 0 0,00% 976,5 35,00% 2790 

Приоритет 2: Модерно и 

бързоразвиващо се 

селско стопанство в 

община Трън. 

38,8  1,00% 0 0,00% 2483,2 64,00% 0 0,00% 1358 35,00% 3880 

Приоритет 3: 

Съвременна роля на 

туризма в контекста на 

ролята му като основен 

структуроопределящ 

компонент на местната 

икономика 

548  20,00% 0 0,00% 1835,8 67,00% 137 5,00% 219,2 8,00% 2740 
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 

3:  СТИМУЛИРАНЕ НА 

ЗАЕТОСТТА И 

ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ПРИВЛЕКАТЕЛНА 

ОБРАЗОВАТЕЛНА 

СРЕДА, КАЧЕСТВЕНО 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И 

АКТИВНИ СОЦИАЛНИ 

ПОЛИТИКИ 

395,85  20,56% 23,8 1,24% 1178,8 61,24% 131,95 6,85% 194,6 10,11% 1925 

Приоритет 1. 

Гарантиране на свободен 

достъп до обучения и 

възможности за 

преквалификация 

110,25  15,00% 0 0,00% 441 60,00% 36,75 5,00% 147 20,00% 735 

Приоритет 2.  Постигане 

на висококачетвени 

образователни, здравни и 

социални услуги в 

община Трън. 

285,6  24,00% 23,8 2,00% 737,8 62,00% 95,2 8,00% 47,6 4,00% 1190 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 

4: ПОСТИГАНЕ НА 

ЕФЕКТИВНОТО И 

ЕФИКАСНО МЕСТНО 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

156  14,51% 60,3 5,61% 787,45 73,25% 44,05 4,10% 27,2 2,53% 1075 

Приоритет 1. Добро 

управление в синхрон с 

местното развитие и 

население 

59  10,00% 11,8 2,00% 486,75 82,50% 29,5 5,00% 2,95 0,50% 590 

Приоритет 2 Ефективни 

партньорства и 

партньорски мрежи на 

97  20,00% 48,5 10,00% 300,7 62,00% 14,55 3,00% 24,25 5,00% 485 
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национално и 

транснационално ниво 

ОБЩО 2463,8  5,78% 1422,65 3,34% 32200,6 75,54% 1731,7 4,06% 3731,3 8,75% 42625 
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12. ИЗПЪЛНЕНИЕ, НАБЛЮДЕНИЕ /МОНИТОРИНГ/, ОЦЕНКА И 

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА ЗА РАЗВИТИЕ  

12.1. Изпълнение на плана за развитие 
Разработването на Плана за развитие и неговото изпълнение е огромно 

предизвикателство за органите на местното самоуправление и за всички граждани на 

общината. Необходима е постоянна, добре мотивирана и публична дейност за 

мобилизиране на цялата общност - органи на местната власт, местния бизнес, 

неправителствени организации, инициативни граждани, за осигуряването на 

необходимите ресурси и условия за изпълнението на мерките и проектите от Плана. От 

тази гледна точка, изпълнението на Плана не е административна и рутинна дейност, а 

динамична, променлива и рискова работа, която в повечето случаи се реализира чрез 

висока степен на професионална компетентност и ефективни управленски 

решения.Всичко това налага необходимостта от специално внимание при формирането 

на екипа по стратегическо планиране и развитие към общинската администрация, който 

ще осъществи функционално-координиращи задачи, а не секторни и пространствено 

изолирани. Голяма е отговорността на екипа за стратегическо планиране за 

практическата реализация на принципа за партньорство при изпълнението на Плана. 

Изпълнението на Плана за развитие на община Трън ще се реализира на три равнища. 

Първото е свързано със ситуирането на Общинския план в Областната стратегия и 

Регионалния план за развитие. Това ще осигури възможности за балансирано и 

относително равностойно развитие на общината в границите на Пернишка област и 

Югозапаадния район за планиране. Второто равнище изисква включването на 

стратегическите мерки и проекти на общината с определените срокове за изпълнение в 

Националната оперативна програма за регионално развитие през периода 2014-2020 г. 

Третото равнище налага необходимостта от системна координация на дейността по 

участието на общината в проекти, програми и кредитни линии, финансирани от 

Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз. Независимо от 

условното ранжиране на дейностите, свързани с изпълнението на Плана, общите 

усилия на местната власт ще се реализират на всяко равнище в партньорство с местния 

бизнес и неправителствения сектор.  

Кметът на общината подготвя и внася за приемане в Общинския съвет на ежегодните 

програми за изпълнение на Общинския план за развитие, изготвя текущ (годишен) и 

заключителен доклад за изпълнението на Програмата за реализация, като тази дейност 

се осъществява публично с осигурен достъп до отчетните документи по Плана за 

всички граждани от общината. Кметът на общината е член на Областния съвет за 

регионално развитие и реализира своите права чрез включването на мерките и 

проектите за съответния планов период в Националната оперативна програма за 

регионално развитие, в Инвестиционната програма за развитие на районите за 

целенасочено въздействие и други Регионални програми. Формираната и утвърдена 

експертна група по изпълнението на Плана към общинската администрация ще 

реализира практически партньорството между частния сектор, външни експерти, 

неправителствения сектор, което е необходимото условие за изпълнение на 

утвърдените приоритети и цели за развитието до 2020 г. 
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12.2. Наблюдение, оценка и актуализация на Плана за развитие 

 
Наблюдението, оценката и актуализацията на Плана за развитие е постоянен процес за 

координиране и контролиране на цялостната работа по неговото изпълнение. 

Мониторингът позволява и налага необходимостта от постоянно и целенасочено 

набиране, систематизиране, анализ и оценка на емпирична информация, която формира 

базата за обосноваването и вземането на ефективни управленски решения. Така се 

реализира функционалното взаимодействие между процесите на планиране, развитие и 

управление на икономическите, социално-културните и екологичните дейности на 

територията на общината. Наблюдението на процеса на развитие е постоянна, 

непрекъснато организирана дейност, докато оценката, както и актуализацията са 

периодични /разпределени на времеви интервали, периоди/ дейности. Наблюдението 

осигурява необходимата информация, факти и доказателственостна процеса на 

развитие на територията на общината, докато оценката е експертно, професионално и 

компетентно мнение /извод/ за предприемане на управленско действие, необходимо за 

коригиране, координатите или продължаване /рутинно/ на процеса на развитието на 

общината. Целият процес на наблюдение на изпълнението на плана и оценката се 

осъществява от утвърдена експертна група към Общинския съвет. Задълженията на 

експертната група през продължителността на плановия период са следните:  

- дефинира и приема показателите по които ще се реализира процеса на наблюдение на 

общинския план за развитие;  

- систематизира, анализира и оценява постъпилата информация и обосновава 

периодично оценки по изпълнението на Плана;  

- подробно анализира резултатите от изпълнението на мерките и проектите в 

предвидените срокове в Плана за развитие;  

- обосновава постигнатите резултати от междинна оценка по Плана, ако такава е 

възможна;  

- подготвя мотивиран доклад за изпълнението на плана в края на всяка календарна 

година, който кмета внася на заседание на Общинския съвет за обсъждане и приемане;  

- прави обосновани предложения за актуализация на Плана, мотивира необходимостта 

от преразпределение на средства и ресурси по утвърдените мерки и проекти в Плана за 

развитие;  

- обявява публично /в началото на всяка календарна година/ извършената актуализация 

в Плана за развитие на общината;  

 

На основата на така определените критерии за оценка за постигането на главните 

стратегически цели при изпълнението на общинския план за развитие се формулират 

следните ключови индикатори: 
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН 

 ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЪН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 

МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЪН 

ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 ГОДИНА 

Приоритет, специфична цел Индикатор Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Период на 

отчитане 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност в 

края на 

2020г. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА И ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Приоритет 1: Благоустрояване, свързаност и достъпност на населените места и територията на община Трън.   

Специфична цел 1.1. Увеличаване нивото 

на достъпност и свързаност на селища и 

територия.  

Ремонтирани/Рехабилитирана 

улична мрежа в населените 

места 

км Община Трън 2017 г.                         

2020 г. 

... x 

Ремонтирани/Рехабилитирана 

общинска пътна мрежа 

км Община Трън 2017 г.                         

2020 г. 

... x 

Изградени и рехабилитирани 

селскостопански и горски 

пътища, алеи и пътеки 

км Община Трън 2017 г.                         

2020 г. 

... x 

Създадени обществени Wi-Fi 

зони 

Брой Община Трън 2017 г.                         

2020 г. 

0 5 

Специфична цел 1.2. Осигуряване на 

качествена водопроводна и 

канализационна инфраструктура на 

община Трън  

Рехабилитирана и 

реконструирана 
водоснабдителна мрежа 

км Община Трън 2017 г.                         

2020 г. 

... x 

Изградена, ремонтирана и 

реконструирана 

канализационан мрежа 

км Община Трън 2017 г.                         

2020 г. 

... x 
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН 

 ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЪН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 

Изградени водоизточници за 
питейно водоснабдяване и 

напояване 

Брой Община Трън 2017 г.                         
2020 г. 

... 2 

Специфична цел 1.3. Чисти населени места 

в община Трън  

Рекултивирано депо за ТБО Брой Община Трън 2017 г.                         

2020 г. 

... 1 

Рекултивирани 

нерегламентирани сметища 

Брой Община Трън 2017 г.                         

2020 г. 

... х 

Предприятия с иновации и 

въведени нови технологии 

Брой Община Трън 2017 г.                         

2020 г. 

0 15 

Създаване на система за 

сепариране и преработка на  

отпадъци 

Брой Община Трън 2017 г.                         

2020 г. 

... 1 

  Създадени зелени площи и 

места за отдих 

Брой Община Трън 2017 г.                         

2020 г. 

0 6 

Население активно 

практикуващо спортни 

дейности  (от цялото 

население на общината) 

% Община Трън, 

Спортни 

клубове, СОУ 

"Гео Милев" 

2017 г.                         

2020 г. 

5 30 

Приоритет 2. Модерна инфраструктура за съвременни публични услуги и стимулирането на интелигентния растеж 

Специфична цел 2.1. Създаване и 

поддържане на модерна база за 

Обществени сгради в 

образователната система с 

подобрена материална база 

Брой Община Трън 2017 г.                         

2020 г. 

0 150 
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН 

 ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЪН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 

предоставяне на съвременни 

образователни и културни услуги  

Озеленени и благоустроени 
площи на училище и детска 

градина 

Брой Община Трън 2017 г.                         
2020 г. 

0 2 

Създадени и подобрени 

центрове и обекти на 

културно-историческото 

наследство 

Брой Община Трън 2017 г.                         

2020 г. 

0 7 

Специфична цел 2.2.  Осигуряване на 

съвременни здравни и социални услуги на 

населението чрез инвестиции в 

материалната база 

Население с подобрен достъп 

до социални и здравни услуги 

% Община Трън, 

Центрове за 

социални 

услуги, Център 

за спешна 

медицинска 

помощ 

2017 г.                         

2020 г. 

0 50 

Новоразкрити социални 

услуги в общността 

Брой Община Трън 2017 г.                         

2020 г. 

0 5 

Ремонтирани, 

реконструирани и 

реставрирани сгради, 

предоставящи социални 

услуги 

Брой Община Трън 2017 г.                         

2020 г. 

0 0 

Приоритет 3.  Подобряване на състоянието на околната среда и осигуряване на сигурна жизнена среда за населението 
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН 

 ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЪН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 

Специфична цел 3.1. Превенция и 

ограничаване на рисковете и 

последствията от  глобалните промени на 

климата в община Трън.  

Подновени  пожарни кранове 
и хидратанти 

Брой Община Трън 2017 г.                         
2020 г. 

0 х 

Подновено цялостно 

оборудване и екипировка  на 

служителите и групите за 

борба с пожарите и 

природните бедствия 

Брой 

закупени 

екипировки 

и 

оборудване 

Община Трън 2017 г.                         

2020 г. 

0 х 

Създадени нови горски 

насаждения 

Хка Община Трън, 

ОП "Трънска 

гора", ДГС - 

Трън 

2017 г.                         

2020 г. 

0 х 

Намаляване на степента на 

риска от последствия от 

глобалните промени в 

климата 

% Община Трън 2017 г.                         

2020 г. 

0 40 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: СЪЗДАВАНЕ НА УСТОЙЧИВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ   

Приоритет 1: Стимулиране на МСП в община Трън  
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН 

 ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЪН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 

Специфична цел 1.1.: Създаване на 

условия за създаване на модерна 

производствена база и ниски 

производствени разходи 

Новоразкрити работни места 
от местния бизнес 

Брой Община Трън, 
местен бизнес, 

НСИ, АЗ 

2017 г.                         
2020 г. 

0 150 

Намаляване на безработицата % Община Трън, 

АЗ, НСИ 

2017 г.                         

2020 г. 

20 9 

Предприятия, извършили 

мерки и дейности за 

подобряване на енергийната 

ефективност и ограничаващи 

вредното въздействие върху 

околната среда 

Брой Община Трън, 

НСИ, ИСУН 

2017 г.                         

2020 г. 

0 15 

Създадени и работещи в 
сферата на промишлеността 

Брой Община Трън, 
НСИ 

2017 г.                         
2020 г. 

0 5 

Специфична цел 1.2. Подкрепа за развитие 

на предприемаческа дейност и 

осигуряване на квалифицирана работна 

сила 

Предприятия, въвели нови 

ИКТ технологии и услуги 

Брой Община 

Самоков 

2017 г.                         

2020 г. 

0 10 
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН 

 ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЪН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 

Предприятия, участвали в 
национални и междуанродни 

изложения на предприятия 

Брой Местен бизнес, 
Агенция за 

малки и средни 

предприятия, 

МИЕ 

2017 г.                         
2020 г. 

0 30 

Реализирани специализирани 

обучения на служители 

Брой Община Трън, 

местен бизнес, 

НСИ, АЗ, 

ИСУН 

2017 г.                         

2020 г. 

0 30 

Проведени събития за 

сътрудничество за 

адаптиране на нуждите на 

бизнеса към образователната 

система 

Брой Община 

Самоков, 

образователни 

институции, 

Браншови 

организации 

2017 г.                         

2020 г. 

0 40 

Приоритет 2: Модерно и бързоразвиващо се селско стопанство в община Трън 

Специфична цел 2.1.: Достигане на високи 

нива на технологичната и 

производствената база 

Подкрепени млади фермери Брой Община Трън, 

ПРСР, ОСЗ 

2017 г.                         

2020 г. 

0 20 

Земеделски производители и 
предприятия, инвестирали в 

модернизация и изграждане 

на недвижими активи и в 

нови технологии за 

производство и преработка  

Брой Община Трън, 
ПРСР, ОСЗ 

2017 г.                         
2020 г. 

0 30 
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН 

 ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЪН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 

Земеделски производители и 
предприятия, инвестирали в 

агроекологични мерки 

Брой Община Трън, 
ПРСР, ОСЗ 

2017 г.                         
2020 г. 

0 15 

Земеделски производители и 

предприятия, инвестирали в 

производство на биоенергия 

Брой Община Трън, 

ПРСР, ОСЗ 

2017 г.                         

2020 г. 

0 3 

Специфична цел 2.2  Повишаване на 

експертния потенциал в селското 

стопанство 

 Участия в обучения за 

придобиване на умения от 

земеделски и горски стопани 

и фермери 

Брой Община Трън, 

ИСУН„ 

Местен бизнес 

2017 г.                         

2020 г. 

0 15 

Участия в обучения за 

придобиване на умения от 

млади фермери 

Брой Община Трън, 

ИСУН, Местен 

бизнес 

2017 г.                         

2020 г. 

0 20 

Приоритет 3: Съвременна роля на туризма в контекста на ролята му като основен структуроопределящ компонент на местната икономика 

Специфична цел 3.1.  Активно развитие на 

туристическите дейности чрез интегриран 

подход и целенасочени действия 

Създадени нови 

туристически обекти 

Брой Община Трън, 

Местен бизнес, 

ИСУН 

2017 г.                         

2020 г. 

0 15 

Създадени туристически 

продукти 

Брой Община Трън 2017 г.                         

2020 г. 

1 4 

Реализирани фестивали на 

регионално, национално и 

международно ниво 

Брой Община Трън 2017 г.                         

2020 г. 

1 7 
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН 

 ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЪН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 

Специфична цел  3.2. Насърчаване обмена 

на добри практики в областта на туризма 

и подобряване на цялостната 

туристическа визия на общината 

Създадено туристическо 
сдружение 

Брой Община Трън 2017 г.                         
2020 г. 

0 1 

Създадени партньорства в 

областта на туризма 

Брой Община Трън, 

Туристически 

организации, 

Местен бизнес 

2017 г.                         

2020 г. 

1 5 

Участия в туристически 
форуми и изложения 

Брой Община Трън 2017 г.                         
2020 г. 

0 40 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3:  СТИМУЛИРАНЕ НА ЗАЕТОСТТА И ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРИВЛЕКАТЕЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА, КАЧЕСТВЕНО 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И АКТИВНИ СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ 

Приоритет 1. Гарантиране на свободен достъп до обучения и възможности за преквалификация  

  Обучени лица до 29 години Брой Община Трън, 

АЗ 

2017 г.                         

2020 г. 

0 150 

Обучени лица над 55 години Брой Община Трън, 

АЗ 

2017 г.                         

2020 г. 

0 200 
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН 

 ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЪН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 

Новосъздадени предприятия 
от младежи до 29 г., жени и 

лица над 55 години 

Брой Община Трън, 
АЗ, НСИ 

2017 г.                         
2020 г. 

0 15 

Специфична цел 1.2. Създаване на 

стимули и предпоставки за квалификация 

и преквалификация на заетите лица и 

устойчивост на работното място 

Подкрепени работници за 

осигуряване на квалификация 

и преквалификация 

Брой АЗ, Местен 

бизнес 

2017 г.                         

2020 г. 

0 100 

Лица с улеснен транспорт до 

работното място 

Брой АЗ, Местен 

бизнес 

2017 г.                         

2020 г. 

0 х 

Приоритет 2.  Постигане на висококачетвени образователни, здравни и социални услуги в община Трън. 

Специфична цел 2.1.  Модерна 

образователна система в община Трън. 

Отпаднали деца от училище % Община Трън,  

СОУ "Гео 

Милев" 

2017 г.                         

2020 г. 

10 2 

Участие в  дейности и 

клубове по интереси на деца 

и ученици 

Брой Община Трън,  

СОУ "Гео 

Милев" 

2017 г.                         

2020 г. 

... 200 

Осъществени проекти за 

обмен на добри практики  

Брой Община Трън,  

СОУ "Гео 

Милев" 

2017 г.                         

2020 г. 

0 15 

Учстия в национални и 

международни конкурси и 
състезания на ученици 

Брой Община Трън,  

СОУ "Гео 
Милев" 

2017 г.                         

2020 г. 

0 20 

Проведени събвместни 
събития в различни области: 

образование, култура, 

изкуство, предприемачество, 

спорт и др. 

Брой Община Трън,  
СОУ "Гео 

Милев", 

Спортни 

клубове, 

Читалище 

2017 г.                         
2020 г. 

0 100 
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН 

 ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЪН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 

Специфична цел 2.2. Ефективни социални 

услуги за уязвимите групи в община Трън.  

Новосъздадени социални 
услуги в общността 

Брой Община Трън 2017 г.                         
2020 г. 

0 5 

Лица от уязвими групи с 

подобрен достъп до 

образователни, здравни и 

социални услуги  

Брой Община Трън 2017 г.                         

2020 г. 

0 150 

Деца от уязвими семейства и 

групи активно включени в 

образователната система  

км Община Трън 2017 г.                         

2020 г. 

0 200 

Осигурена заетост на лица с 

увреждания 

Брой Община Трън 2017 г.                         

2020 г. 

0 100 

Специфична цел 2.3. Осигуряване на 

възможности за квалификация и 

преквалификация на предоставящите 

образователни, социални и здравни услуги 

в община Трън  

Специалисти в системите за 

предоставяне на 
образователни, социални и 

здравни услуги преминали 

обучения за повишаване 

квалификацията. 

% Община Трън, 

МОН, МТСП, 
МЗ, ИСУН 

2017 г.                         

2020 г. 

0 40 

Специалисти в системите за 

предоставяне на 

образователни, социални и 

здравни услуги включени в 
програми за квалификация, 

преквалификация и 

подобряване на 

компетентностите  

% Община Трън, 

МОН, МТСП, 

МЗ, ИСУН 

2017 г.                         

2020 г. 

0 35 

Проведени здравни беседи км Община Трън, 

МЗ, МОН 

2017 г.                         

2020 г. 

0 150 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: ПОСТИГАНЕ НА ЕФЕКТИВНОТО И ЕФИКАСНО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Приоритет 1. Добро управление в синхрон с местното развитие и население 
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН 

 ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЪН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 

Специфична цел 1.1. Достъпно, прозрачно 

и отворено към гражданите управление  

Часове/дни необходими за 
получаване на услуга от 

общинска администрация – 

Искър 

Часове/Дни Община Трън 2017 г.                         
2020 г. 

8 ч./14 дни 1 ч./ 5 дни 

Брой форми за участие на 

гражданите в процесите на 

управление и планиране на 
местното развитие 

Брой Община Трън 2017 г.                         

2020 г. 

0 5 

Привлечени ПЧИ хил. евро Община Трън, 

НСИ 

2017 г.                         

2020 г. 

0 250 

Е- системи за обслужване на 

гражданите действащи 

Брой Община Трън 2017 г.                         

2020 г. 

0 10 

Специфична цел 1.2. Повишаване на 

административния капацитет 

Участия в обучения на 

общинските служители 

Брой Община Трън 2017 г.                         

2020 г. 

0   

Време за предоставяне на 

административни услуги към 
гражданите и бизнеса в 

община Искър  

Часове/Дни Община Трън 2017 г.                         

2020 г. 

8 ч./14 дни 1 ч./ 5 дни 

Общински служители 
способни да управляват и 

предоставят достъпни услуги 

на гражданите и бизнеса  

% Община Трън 2017 г.                         
2020 г. 

0 50 

Приоритет 2 Ефективни партньорства и партньорски мрежи на национално и транснационално ниво 
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Специфична цел 2.1. Реализация на 

ключови регионални проекти и 

сътрудничества в подкрепа на 

устойчивото развитие на община Трън. 

Осъществени партньорски 

инициативи  

Брой Община Трън, 
Партньори, 

Местни 

организации 

2017 г.                         
2020 г. 

5 20 

Действащи партньорски 

мрежи и структури  

Брой Община Трън, 

Партньори, 
Местни 

организации 

2017 г.                         

2020 г. 

0 4 

Специфична цел 2.2. Постигане на 

устойчиво местно развитие  

 Действащи местни групи, 

сдружения и форми за 
сътрудничество  

Брой Община Трън, 

Местни 
организации 

2017 г.                         

2020 г. 

1 5 

Съвместни инициативи и 
проекти за устойчиво местно 

развитие осъществени в 

областта на аграрния сектор 

Брой Община Трън, 
Местни 

организации от 

аграрния 

сектор 

2017 г.                         
2020 г. 

0 4 
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН 

 ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЪН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 

 

 

Примерни индикатори за наблюдение и оценка на въздействието са обвързани с целите и 

приоритетите на плана. Актуализацията на общинския план за развитие може да наложи 

необходимост от промяна на някои индикатори или включването на допълнителни. 

Индикаторите са подредени по приоритета на общинския план за развитие. В рамките на всеки 

приоритет те са ситуирани в групи: индикатори за въздействие, индикатори за резултат и 

индикатори за продукт.  

 

Индикатори за резултат  
Преки частни инвестиции във фирми финансово подкрепени  

Брой нови фирми  

Нови нараснали продажби на МСП  

Брой и обем на сключени договори за участие в програми и проекти, свързани със 

Структурните фондове и Кохезионния фонд  

Брой местни предприятия получили финансирани от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС  

 

 

Индикатори за продукт  
Брой консултирани МСП  

Брой МСП ползващи финансова подкрепа  

Брой МСП включени в трансгранични проекти  

Брой туристически атракции създадени/подобрени  

Новосъздадени туристически фирми  

Новосъздадени земеделски производства  

Новосъздадени МСП  

Брой конвертирани изоставени сгради и съоръжения с възможно стопанско предназначение  

Брой на фирмите, локализирани в бизнеспаркове и бизнес-инкубатори  

Брой на създадените/подновени търговски центрове и тържища (%)  

 

Индикатори за резултат  
Преквалификация на служители (брой бенифициенти получили диплом или  

 

сертификат)  

Увеличение на разходите в бюджета на домакинствата за културни прояви  

Брой на проведените културни прояви  

Съкратено за пътуване време (време за път на пътнически превози)  

Съкратено за пътуване време (време за път на товарни превози)  
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Дял на пречистените води  

Дял на отпадните води първично и вторично обработени  

Дял на населението ползващо канализация  

Брой домакинства и фирми ползващи нови или ремонтирани сградни съоръжения  

 

Индикатор за продукт  
Брой на организациите за съвразни с развитието на кулутурата и опазването на природната 

среда  

Брой предлагани работни места в сферата на културата и опазването на природната среда  

Брой проекти с отношение към околната среда и кулутурата 

Брой природни и културни обекти, получили подкрепа за опазване и експониране  

Построени или подобрени пътища по категории в км (% степен от завършването на цялостната 

пътна мрежа)  

Брой изградени пречиствателни станции и локални пречиствателни съоръжения и техния 

капацитет спрямо общия обем на отпадни води  

Население с непрекъснато водоснабдяване с питейна вода с необходимите качества (%)  

Новоизградени канализационни системи – брой, дължина, капацитет, изразходвани средства  

Квт/ Мвт нови или модернизирани мощности според източника на енергия  

Километри електроенергийни/газопреносни мрежи построени/модернизирани (степен на 

завършеност на проекта)  

Километри изградена улична мрежа  

 

Индикатори за въздействие  
Подобряване на МТБ в училищата (%)  

Увеличение на залените площи в населените места  

Повишаване на квалификацията на учителите (%)  

Подобряване системата на здравното обслужване на населението  

% деца редовно участващи в спортни прояви и клубове  

Стимулиране на читалищната дейност  

Обща раждаемост  

 

Индикатори за резултат  
Увеличение на рехабилитираните класни стаи  

Увеличение на компютрите в училищата  

Увеличение на други обучителни средства – карти, филми, проектори, снимки и др.  
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Увеличение на средствата за закупуване на модерна апаратура в здравните кабинети  

Увеличение на профилактичните прегледи на деца и юноши  

Брой на извършените медицински услуги  

Увеличение на спортните клубове и активно спортуващите деца и юноши  

Увеличение на броя на живородените деца  

Положително миграционно салдо  

 

Индикатор за продукт  
Брой на учителите повишили педагогическата си квалификация  

Увеличаване на броя на лекарите специалисти  

Брой проекти свързани със общественото здраве и профилактика  

Брой проекти за укрепване на здравето и обучението на деца и юноши  

Брой създадени работни места  

Намаляване на отрицателния темп на прираст  

Увеличение на броя на под трудоспособното спрямо броя на над трудоспособното  

 

население – абсолютно и относително;  

 

Индикатори за въздействие  
Увеличаване на общия капацитет в общината за усвояване на средства от Структурните 

фондове, Кохезионния фонд и други програми на ЕС  

Увеличение на проектите в които общината или неправителствени организации са бенефициент 

след 24 месеца  

 

Индикатори за резултат  
Брой и обем на сключени договори за участие в програми и проекти, свързани със 

Структурните фондове и Кохезионния фонд  

% на изпълнените съвместни проекти между регионалната администрация, общинската 

администрация, частния сектор и неправителствения сектор  

Брой и обем на сключените договори за участие в интегрирани програми за развитие  

% на МСП, получили услуги от Еврофинансиране 

 

Индикатор за продукт  
Брой проекти, получили техническа помощ за подготовката им  

Усвоени средства по Структурните и Кохезионния фонд в хил. Лв.  

Брой служители преминали обучение за развитие на уменията за управление на проекти, 

финансов контрол  
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Брой разработени съвместни проекти с други общини, частния сектор и неправителствения 

сектор  

 

Междинна оценка  
оценка на първоначалните резултати от изпълнението  

оценка на степента на постигане на съответните цели  

оценка на използването на финансовите ресурси и процедурите за управление и наблюдение  

 

На основата на изводите от междинната оценка на ОПР на община Трън, чрез актуализация на 

плана могат да бъдат коригирани мерките, както и да бъдат преразпределени средства между 

тях спрямо първоначалната индикативна финансова таблица. След изтичане периода на 

действие на общинския план за развитие и на основата на резултатите от междинната оценка се 

извършва последваща оценка. Последващата оценка отчита целия период 2014- 2020 година и 

включва:  

оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси  

оценка на общото въздействие  

анализ на положителните и отрицателните фактори при изпълнението на плана  

оценка на степента на постигане на целите и устойчивост на резултатите  

изводи и препоръки относно прилагане на политиката за регионално развитие  

 

Препоръчително е междинната и последваща оценка да се извърши чрез възлагане на 

независими консултанти. Резултатите от последващата оценка и анализа на социално-

икономическите фактори се вземат предвид при разработването на плана за следващия период 

на планиране.  

Актуализацията на Плана за развитие показва, че приетия планов документ е отворен. Заедно с 

това основен принцип при промените които могат и трябва да се извършват /ежегодно/ в 

неговото съдържание да обхващат или да се отнасят преди всичко до мерките и проектите за 

изпълнение, а не до приоритетите и целите на развитието.  
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П Р И Л О Ж Е Н И Я 

 
 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА И ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Приоритет 1: Благоустрояване, свързаност и достъпност на населените места и територията на община Трън.   

Специфична цел 1.1. Увеличаване нивото на достъпност и свързаност на селища и територия.  

Рефе-

ренте

н 

номер 

Проект Индика

тивна 

стойнос

т 

Източник 

на 

финансир

ане 

Отговорна 

организация 
Период на реализация  

(година) 

(в хил. 

лева) 
20

14 

20

15 

20

16 

20

17 

20

18 

20

19 

2

0

2

0 

1.1.1. Ремонт и рехабилитация на улици и тротоари в населените места на 

община Трън 

5000 РБ, ОБ, 

ПРСР 

Община Трън               

1.1.2. Ремонт и рехабилитация на общински пътища на територията на  община 

Трън 

7000 РБ, ОБ, 

ПРСР 

Община Трън               

1.1.3. Ремонт и реконструкция на автогара – гр.Трън 450 Частни 
инвестици

и 

Частни 
инвеститори 

              

1.1.4. Изграждане на нови или рехабилитация на съществуващи 

селскостопански и горски пътища, алеи и пътеки 

1500 РБ, ОБ, 

ПРСР 

Община Трън               
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1.1.5. Създаване на публични Wi-Fi зони“ в гр. Трън и осигуряване на достъп 
до съвременни ИКТ технологии 

100 ОБ, 
Донорски 

програми 

Община Трън               

Специфична цел 1.2. Осигуряване на качествена водопроводна и канализационна инфраструктура на община Трън  

1.2.1. Подготовка на интегриран проект за водоснабдяване и канализация на гр. 

Трън, община Трън: проект за реконструкция и разширение на 

съществуващата водопроводна мрежа, проект за реконструкция и 

разширение на канализационната мрежа, проект за пречиствателна 

станция за отпадъчни води 

250 РБ, ОБ, 

ПРСР 

Община Трън               

1.2.2. Ремонт, реконструкция и разширение на водопроводни и канализационни 

мрежи в селата на община Трън 

7000 РБ, ОБ, 

ПРСР 

Община Трън               

1.2.3. Проучване, проектиране и изграждане на нови водоизточници за питейно 

водоснабдяване и напояване в община Трън 

1500 РБ, ОБ, 

ПРСР 

Община Трън               

Специфична цел 1.3. Чисти населени места в община Трън  

1.3.1. Рекултивация на терена на депото за твърди битови отпадъци и на 

нерегламентирани сметища в община Трън 

350 РБ, ОБ, 

ОПОС, 

ПУДООС, 

Други 

донорски 

програми 

Община Трън               

1.3.2. Изследване и анализ на необходимостта и целесъобразността от 

изграждането на претоварна станция за ТБО с инсталация за сепариране в 

община Трън“.   

100 РБ, ОБ, 

ОПОС, 

ПУДООС, 
Други 

донорски 

програми 

Община Трън               

1.3.3. Подобряване системата за сметосъбиране и сметоизвозване в община Трън 250 РБ, ОБ, 

ОПОС, 

ПУДООС, 

Други 

Община Трън               
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донорски 
програми 

1.3.4. Изграждане и/или реконструкция на съоръжения за оползотворяване на 

отпадъците от земеделското и горското стопанство 

350 РБ, ОБ, 

ПРСР, 

Други 

донорски 

програми 

Община Трън               

1.3.5. Осъществяване на действия за разграничаване на депото за отпадъци от 

прилежащите туристически маршрути и осигуряване на надеждна защита 

от нерегламентирано ползване 

50 РБ, ОБ, 

ПРСР, 

ОПОС, 

ПУДООС, 

Други 

донорски 

програми 

Община Трън               

Специфична цел 1.4. Осигуряване на условията за здравословен начин на живот   

1.4.1. Инвестиционно проектиране и изграждане на спортни съоръжения и 

площадки в община Трън 

250 РБ, ОБ, 

ПРСР 

Община Трън               

1.4.2. Изграждане на зелени площи и места за отдих на населението в града и 

селата на община Трън 

250 РБ, ОБ, 

ПРСР 

Община Трън               

1.4.3. Изграждане на нови и поддържане на съществуващите маршрути за 
пешеходен, велосипеден и риболовен туризъм в община Трън 

400 РБ, ОБ, 
ПРСР 

Община Трън               

1.4.4. Изграждане и развитие на инфраструктурата за подобряване на достъпа до 

туристически обекти 

900 РБ, ОБ, 

ПРСР 

Община Трън               

Приоритет 2. Модерна инфраструктура за съвременни публични услуги и стимулирането на интелигентния растеж 

Специфична цел 2.1. Създаване и поддържане на модерна база за предоставяне на съвременни образователни и културни услуги  

2.1.1. Обновяване на материално-техническата база в училището и  детската 

градина 

450 РБ, ОБ, 

ПРСР 

Община Трън               
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2.1.2. Подобряване на енергийна ефективност, в това число подобряване на 
отоплителната система в СОУ „ Гео Милев, гр. Трън 

450 РБ, ОБ, 
ПРСР 

Община Трън               

2.1.3. Озеленяване и благоустройство на ОДЗ „Ален Мак”, гр. Трън 200 РБ, ОБ, 

Други 

донорски 

програми  

Община Трън               

2.1.4. Озеленяване и благоустройство на СОУ „Гео Милев”, гр. Трън 200 РБ, ОБ, 

Други 

донорски 

програми  

Община Трън               

2.1.5. Обновяване и замяна на съществуващите ИКТ със съвременни терминални 

решения в СОУ "Гео Милев" – гр.Трън 

150 РБ, ОБ,ОП 

НОИР 

Други 

донорски 

програми  

Община Трън               

2.1.6. Читалище – една съвременна визия за просветата и културата посредством 

нови технологии и модерна визия“: дейности за обновяване на оборудване 

и материално-техническата база, допълващи мерки за енергийна 

ефективност и подмяна на енергийната база, обновяване и дигитализиране 

на библиотечния фонд 

250 РБ, ОБ,ОП 

НОИР 

Други 

донорски 

програми  

Община Трън, 

Читалище 
              

2.1.7. Подобряване и възстановяване на облика на обектите на културно-

историческото наследство 

250 РБ, 

ОБ,Други 

донорски 

програми, 

Министер

тсво на 

културата 

Община Трън               
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2.1.8. Изграждане на център по изкуства и занаяти и център за представяне на 
местното културно и природно наследство в община Трън  

200 РБ, ОБ, 
ПРСР. 

Други 

донорски 

програми 

Община Трън               

Специфична цел 2.2.: Осигуряване на съвременни здравни и социални услуги на населението чрез инвестиции в материалната база 

2.2.1. Подкрепа за модернизиране на материалната база, оборудване и 

автомобили  на "Център за спешна медицинска помощ 

75 Средства 

от Център 

за 

медицинск

а помощ 

Център за 

спешна 

медицинска 

помощ 

              

2.2.2. Изграждане на хоспис в община Трън 150 ОБ, 

Частни 

инвестици

и, 

Донорски 

програми 

Община Трън, 

Частни 

инвеститори 

              

2.2.3. Подкрепа за осигуряване на модерна и ефективна доболнична помощ в 

община Трън – материална база, оборудване, модерницазия на клиничната 

лаборатория 

150 ОБ, РБ, 

Донорски 

програми, 
Частни 

инвестици

и 

Община Трън               

2.2.4. Ремонт и реконструкция на сгради и помещения в подкрепа разкриването 

на социални услуги в общността или услуги за обществена подкрепа 

250 ОБ, РБ, 

ПРСР, 

ОПРЧР 

Община Трън               

2.2.5. Инвестиции в оборудване и обзавеждане на новоразкрити социални услуги 

в общността и/или услуги за обществена подкрепа 

80 ОБ, 

РБ,ОПРЧР

,  

Община Трън               
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2.2.6. Възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на черквите и 
параклисите в селата и гр. Трън, в това число и дейности по вертикалната 

планировка и подобряване на прилежащите пространства 

700 ОБ, РБ, 
ПРСР, 

Донорски 

програми, 

Частни 

инвестици

и 

Община Трън, 
Църковни 

настоятелства 

              

Приоритет 3.  Подобряване на състоянието на околната среда и осигуряване на сигурна жизнена среда за населението 

Специфична цел 3.1. Превенция и ограничаване на рисковете и последствията от  глобалните промени на климата в община Трън.  

3.1.1. Оборудване, подновяване на машинния парк и екипировката на службите 

и групите за борба с пожарите и природните бедствия на територията на 

община Трън 

40 ОБ, РБ, 

ПРСР 

Община Трън, 

ОП 'Трънска 

гора; ДГС - 

Трън 

              

3.1.2. Въвеждане на превантивни противопожарни мерки в горския фонд на 

община Трън 

25 ОБ, РБ, 

ПРСР 

Община Трън, 

ОП 'Трънска 

гора; ДГС - 

Трън 

              

3.1.3. Обновяване и модернизация на системата от пожарни кранове и хидранти 

на територията на община Трън 

45 ОБ, РБ, 

ПРСР 

Община Трън, 

ОП 'Трънска 

гора; ДГС - 

Трън 

              

3.1.4. Управление на речните басейни на територията на община Трън 700 ОБ, РБ, 

ОПРР 

Община Трън, 

ОП 'Трънска 
гора; ДГС - 

Трън 

              

3.1.5. Създаване на нови горски насаждения и поддръжка на същетвуващите 

такива в община Трън 

150 ОБ, РБ, 

ПРСР 

Община Трън, 

ОП 'Трънска 

гора; ДГС - 

Трън 

              

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: СЪЗДАВАНЕ НА УСТОЙЧИВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ   

Приоритет 1: Стимулиране на МСП в община Трън  

Специфична цел 1.1.: Създаване на условия за създаване на модерна производствена база и ниски производствени разходи  
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1.1.1. Стимулиране на развитието на преработваща промишленост на 
територията на община Трън и създаване на индустриална зона 

400 ОБ, РБ, 
Министер

ство на 

инвестици

онното 

проектира

не, Частни 

инвестици

и 

Община Трън, 
Частни 

инвеститори 

              

1.1.2. Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия създаващи нови 

работни места и разнообразяващи местната икономика  

400 Частни 

инвестици

и, ПРСР, 

ОПИК 

Община Трън, 

Частни 

инвеститори 

              

1.1.3. Подкрепа за технологично обновяване на микро и малките предприятия на 

територията на община Трън 

500 Частни 

инвестици

и, ПРСР, 

ОПИК 

Община Трън, 

Частни 

инвеститори 

              

1.1.4. Подкрепа за изпълнението на дейности постигащи енергийна 

независимост и/или намаляване ползването на енергия, включително чрез 
обновяване на енергийната база 

350 Частни 

инвестици
и, ПРСР, 

ОПИК 

Община Трън, 

Частни 
инвеститори 

              

1.1.5. Инвестиции за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд 

и намаляване на производствените разходи 

150 Частни 

инвестици

и, ПРСР, 

ОПРЧР 

Частни 

инвеститори 
              

1.1.6. Въвеждане на технологии, процеси, машини, системи и методи 

намаляващи или ограничаващи вредното въздействие върху околната 

среда на фермите, земеделските стопанства, кооперации и производствени 

предприятия 

250 Частни 

инвестици

и, ПРСР, 

ОПРЧР 

Частни 

инвеститори 
              

Специфична цел 1.2. Подкрепа за развитие на предприемаческа дейност и осигуряване на квалифицирана работна сила 
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1.2.1. Подобряване на бизнес средата в община Трън чрез търсене на иновативни 
алтернативи за развитие, съобразени с възможностите и нуждите на 

местно и регионално ниво 

150 Частни 
инвестици

и, ОП 

РЧР, 

ОПИК 

Частни 
инвеститори 

              

1.2.2. Инвестиционна подкрепа за въвеждане на нови ИКТ-базирани услуги, 

производство и методи на разпространение, приложения за електронна 

търговия и други в предприятията на територията на община Трън 

180 Частни 

инвестици

и, ОП 

РЧР, 

ОПИК, 

Донорски 

програми 

Частни 

инвеститори 
              

1.2.3. Подкрепа за участие в национални и международни изложения на 

предприятия с цел популяризиране на местното  производство и в 

програми за привличане на чуждестранни инвестиции 

45 Частни 

инвестици

и, ОП 

РЧР, 

ОПИК, 
Донорски 

програми 

Община Трън, 

Частни 

инвеститори 

              

1.2.4. Подкрепа за сертификация и въвеждане на международно признати 

системи за контрол на качеството и производството в съществуващи и 

новосъздадени предприятия 

55 Частни 

инвестици

и, ОП 

РЧР, 

ОПИК, 

Донорски 

програми 

Частни 

инвеститори 
              

1.2.5. Осигуряване на вътрешнофирмени обучения за квалификация и 

преквалификация на наетата работна ръка във връзка с въвеждането на 

нови производства, продукти и технологии в предприятията в община 

Трън 

100 Частни 

инвестици

и, ОП 

РЧР, 

ОПИК, 

Донорски 

програми 

Частни 

инвеститори 
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1.2.6. Осигурява на висококвалифицирани и образовани кадри до 29 годишна 
възраст на предприятия в общината посредством активно промотиране на 

предоставяните възможности за стимулиране на младежката заетост на 

бизнеса 

150 Частни 
инвестици

и, ОП 

РЧР, 

ОПИК, 

Донорски 

програми 

Община Трън, 
Частни 

инвеститори 

              

1.2.7. Многостранно сътрудничество за адаптиране нуждите на бизнеса към 

образователната система на местно ниво 

45 Частни 

инвестици

и, ОП 

РЧР, 

ОПИК, 

Донорски 

програми 

Община Трън, 

Частни 

инвеститори 

              

1.2.8. Привличане на млади специалисти от различни области за работа и живот 

в община Трън – като атрактивно място за живот и създаване на семейство 

15 Частни 

инвестици

и, ОП 
РЧР, 

ОПИК, 

Донорски 

програми 

Община Трън, 

Частни 

инвеститори 

              

Приоритет 2: Модерно и бързоразвиващо се селско стопанство в община Трън.  

Специфична цел 2.1. Достигане на високи нива на технологичната и производствената база 

2.1.1. Инвестиции в недвижима собственост, свързана с дейността на 

земеделските стопанства в община Трън 

800 Частни 

инвестици

и, ПРСР, 

МЗХ 

Частни 

инвеститори 
              

2.1.2. Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на 

сгради и други недвижими активи, необходими за производството и 

маркетинга на земеделската и животинска продукция на селските 

стопанства и преработвателните предприятия в сектора 

900 Частни 

инвестици

и, ПРСР, 

МЗХ 

Частни 

инвеститори 
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2.1.3. Инвестиции на земеделските стопани и фермерите в община Трън, 
свързани с изпълнение на агроекологични ангажименти и ангажименти, 

свързани със смекчаването и адаптирането към последиците от 

изменението на климата и/или опазване на околната среда 

400 Частни 
инвестици

и, ПРСР, 

МЗХ 

Частни 
инвеститори 

              

2.1.4. Подкрепа за млади фермери 400 Частни 

инвестици

и, ПРСР, 

МЗХ 

Частни 

инвеститори 
              

2.1.5. Подкрепа за стопанства и ферми, ползващи/възстановяващи местни 

сортове и породи, и свързаните с това изисквания за материална и 

производствена база 

90 Частни 

инвестици

и, ПРСР, 
МЗХ 

Частни 

инвеститори 
              

2.1.6. Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти 85 Частни 
инвестици

и, ПРСР, 

МЗХ 

Частни 
инвеститори 

              

2.1.7. Изграждане и обзавеждане на центрове за съхранение на продукция от 

животновъдните стопанства, включително специализиран транспорт 

120 Частни 

инвестици

и, ПРСР, 

МЗХ 

Частни 

инвеститори 
              

2.1.8. Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически 

активи с фокус върху агроекологични дейности и биологичното земеделие. 

90 Частни 

инвестици

и, ПРСР, 

МЗХ 

Частни 

инвеститори 
              

2.1.9. Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на 

Общността, приложими за земеделските стопанства, фермите и 

преработващите селскостопанска продукция предприятия 

45 Частни 

инвестици

и, ПРСР, 

МЗХ 

Частни 

инвеститори 
              

2.1.1

0. 

Инвестиции, пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на 

стопанствата в община Трън 

90 Частни 

инвестици

и, ПРСР, 

МЗХ 

Частни 

инвеститори 
              



   

128 
 

МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН 

 ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЪН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 

2.1.1

1. 

Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, 
включително за съхранение на оборска тор от стопанствата в община Трън 

85 Частни 
инвестици

и, ПРСР, 

МЗХ 

Частни 
инвеститори 

              

2.1.1

2. 

Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, 

медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи 

храсти и дървесни видове за производство на биоенергия в 

предприемачите в селскостопанския сектор на община Трън 

90 Частни 

инвестици

и, ПРСР, 

МЗХ 

Частни 

инвеститори 
              

2.1.1

3. 

Инвестиции за производство на биоенергия за нуждите на земеделските 

стопанства в община Трън 

250 Частни 

инвестици

и, ПРСР, 

МЗХ 

Частни 

инвеститори 
              

2.1.1

4. 

Преработка на биомаса за производство на енергия от възобновяеми 

енергийни източници за нуждите на ферми, селски стопанства и 

преработвателни предприятия 

250 Частни 

инвестици

и, ПРСР, 

МЗХ 

Частни 

инвеститори 
              

Специфична цел 2.2. Повишаване на експертния потенциал в селското стопанство 

2.2.1. Професионално обучение и придобиване на умения от земеделски и 

горски стопани и фермери 

80 Частни 

инвестици
и, ПРСР, 

МЗХ 

Частни 

инвеститори 
              

2.2.2. Информационна и консултантска подкрепа за земеделските и горски 

стопанства, и фермите на територията на община Трън 

25 Частни 

инвестици

и, ПРСР, 

МЗХ 

Частни 

инвеститори 
              

2.2.3. Професионално обучение и придобиване на умения от млади фермери в 

община Трън 

80 Частни 

инвестици

и, ПРСР, 

МЗХ 

Частни 

инвеститори 
              

Приоритет 3: Съвременна роля на туризма в контекста на ролята му като основен структуроопределящ компонент на местната икономика 

Специфична цел 3.1. Активно развитие на туристическите дейности чрез интегриран подход и целенасочени действия 
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3.1.1. Стимулиране на предприемаческата дейност в областта на туризма: 
създаване на условия за практикуване на селски и еко туризъм – 

изграждане на къщи за гости, заведения за хранене и атракциони 

500 Частни 
инвестици

и, ОБ, 

Донорски 

програми;  

Община Трън, 
Частни 

инвеститори 

              

3.1.2. Подкрепа за диверсифициране на различните форми на туризъм за 

територията на общината – културно-познавателен, исторически, 

екологичен, приключенски, алтернативен, ловен, спортен и конгресен 

90 Частни 

инвестици

и, ОБ, 

Донорски 

програми;  

Община Трън, 

Частни 

инвеститори 

              

3.1.3. Иновативни подходи за маркетинг и рекламата на туристическа 

дестинация „Трън 

45 Частни 

инвестици

и, ОБ, 

Донорски 

програми;  

Община Трън, 

Частни 

инвеститори 

              

3.1.4. Стимулиране на регионалното сътрудничество в областта на туризма – 

създаване на нови и  развитие и надграждане на вече съществуващи 

съвместни туристически продукти 

200 Частни 

инвестици

и, ОБ, 

Донорски 
програми;  

Община Трън, 

Частни 

инвеститори 

              

3.1.5. Партньорство между местната власт, бизнеса, НПО и гражданите за 

развитие на туризма като водещ отрасъл и търсене на възможности за 

финансиране и инвестиции на местно ниво 

15 Частни 

инвестици

и, ОБ, 

Донорски 

програми;  

Община Трън, 

Частни 

инвеститори 

              

3.1.6. Опазване и развитие на културните традиции в община Трън - Фестивал на 

българската народна песен в памет на Гюрга Пинджурова 

250 Частни 

инвестици

и, ОБ, 

Донорски 

програми;  

Община Трън, 

Частни 

инвеститори 
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3.1.7. Популяризиране на местното културно-историческо наследство чрез 
организиране на вече съществуващи и нови фестивали и насърчаване на 

дейности, благоприятстващи тяхното развитие в международен план 

300 Частни 
инвестици

и, ОБ, 

Донорски 

програми;  

Община Трън, 
Частни 

инвеститори 

              

Специфична цел 3.2. Насърчаване обмена на добри практики в областта на туризма и подобряване на цялостната туристическа визия  на общината 

3.2.1. Създаване на транснационални партньорства в областта на туризма 100 Частни 

инвестици

и, ОБ, 

Донорски 

програми 

Община Трън, 

Други 

общини, 

Партньорски 

организации 

              

3.2.2. Осъществяване на дейности, свързани с обмен на добри практики в 
областта на развитието на туризма 

25 Частни 
инвестици

и, ОБ, 

Донорски 

програми 

Община Трън, 
Други 

общини, 

Партньорски 

организации 

              

3.2.3. Създаване на туристическо сдружение на местно ниво 15 Частни 

инвестици

и, ОБ, 

Донорски 

програми; 

ПРСР 

Община Трън, 

Други 

общини, 

Партньорски 

организации 

              

3.2.4. Участие в туристически форуми, изложения борси на национално и на 

международно ниво и организиране на тематични кампании в и извън 

страната за популяризиране на дестинация „Трън 

200 Частни 

инвестици

и, ОБ, 

Донорски 

програми;  

Община Трън, 

Други 

общини, 

Партньорски 

организации 

              

3.2.5. Създаване на трансграничен арт център 1000 ПТГС, 

Частни 

инвестици
и, ОБ, 

Донорски 

програми; 

ПРСР 

Община Трън, 

Други 

общини, 
Партньорски 

организации 
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3:  СТИМУЛИРАНЕ НА ЗАЕТОСТТА И ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРИВЛЕКАТЕЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА, КАЧЕСТВЕНО 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И АКТИВНИ СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ 

Приоритет 1. Гарантиране на свободен достъп до обучения и възможности за преквалификация  

Специфична цел 1.1. Създаване на условия за придобиване на нови знания, професионална квалификация на лицата, изключени от пазара на труда и 

повишаване нивото на заетост на местно ниво 

1.1.1. Придобиване на образование/професионална квалификация за  разкриване 

на собствен бизнес с фокус върху младите безработни – стимул за младите 

предприемачи 

95 Частни 

инвестици

и, ОБ, 

Донорски 

програми, 

ОПРЧР 

Община Трън, 

Частни 

инвеститори, 

СОУ "Гео 

Милев" 

              

1.1.2. Създаване на възможности за придобиване на образование/професионална 

квалификация на трайно безработни и демотивирани за участие в пазара 

на труда лица, с фокус върху жените и безработните над 55 години 

95 Частни 

инвестици

и, ОБ, 

Донорски 

програми, 
ОПРЧР 

Община Трън, 

Частни 

инвеститори 

              

1.1.3. Мотивация и професионално консултиране за трайно безработни и 
демотивирани за участие на пазара на труда лица, с фокус върху жените и 

лицата от уязвими социални групи 

55 Частни 
инвестици

и, ОБ, 

Донорски 

програми, 

ОПРЧР 

Община Трън, 
Частни 

инвеститори 

              

1.1.4. Подкрепа за професионална квалификация и преквалификация на трайно 

безработни лица и лица с ниско образование с фокус върху младежите, 

жените и лицата над 55 години 

55 Частни 

инвестици

и, ОБ, 

Донорски 

програми, 

ОПРЧР 

Община Трън, 

Частни 

инвеститори 

              

1.1.5. Инвестиции в езиково и компютърно обучение на трайно безработни лица, 

лица с ниско образование, жени и младежи 

45 Частни 

инвестици

и, ОБ, 

Донорски 

Община Трън, 

Частни 

инвеститори 
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програми, 
ОПРЧР 

1.1.6. Обучение и образование  на безработни лица, отпаднали от 

образователната система за  придобиване на професионална квалификация 

и компетенции 

45 Частни 

инвестици

и, ОБ, 

Донорски 

програми, 

ОПРЧР 

Община Трън, 

Частни 

инвеститори 

              

1.1.7. Насърчаване самонаемането и разкриването на самостоятелен бизнес от 

трайно безработни лица, с фокус върху младежите, жените и лицата над 55 

години 

45 Частни 

инвестици

и, ОБ, 

Донорски 

програми, 

ОПРЧР 

Община Трън, 

Частни 

инвеститори 

              

1.1.8. Стимулиране на процесите на интеграция в пазара на труда чрез 

осигуряване на условия за обмен на опит и добри практики между заети 
лица – предишни представители на групата на трайно безработните  и 

представители на безработни в това число и трайно безработни 

15 Частни 

инвестици
и, ОБ, 

Донорски 

програми, 

ОПРЧР 

Община Трън, 

Частни 
инвеститори 

              

Специфична цел 1.2. Създаване на стимули и предпоставки за квалификация и преквалификация на заетите лица и устойчивост на работното място 

1.2.1. Осигуряване на обучения за квалификация и преквалификация на заетите в 

селското стопанство и преработващите предприятия с фокус върху 

младите и нискограмотните, включително чрез възможности за стажове, 

наставничество и обмяна на опит 

45 Частни 

инвестици

и, ОБ, 

Донорски 
програми, 

ОПРЧР 

Община Трън, 

Частни 

инвеститори 

              

1.2.2. Повишаване качеството и капацитета на наетата работна ръка в 

предприятията и селскостопанския сектор на община Трън  

45 Частни 

инвестици

и, ОБ, 

Донорски 

програми, 

Община Трън, 

Частни 

инвеститори 

              



   

133 
 

МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН 

 ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЪН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 

ОПРЧР 

1.2.3. Подкрепа за гъвкава заетост, квалификация и преквалификация на сезонно 

заетите лица 

45 Частни 

инвестици

и, ОБ, 

Донорски 

програми, 

ОПРЧР 

Община Трън, 

Частни 

инвеститори 

              

1.2.4. Стимулираща подкрепа за мобилност на работното място“ : работници и 

служители пътуващи извън населеното място 

95 Частни 

инвестици

и, ОБ, 

Донорски 

програми, 

ОПРЧР 

Община Трън, 

Частни 

инвеститори 

              

Приоритет 2:   Постигане на висококачетвени образователни, здравни и социални услуги в община Трън. 

Специфична цел 2.1. Модерна образователна система в община Трън. 

2.1.1. Мерки за превенция на отпадането от училище на децата и младежите в 

община Трън  

45 ОБ, РБ, 

ОП РЧР, 

ОП НОИР, 
Донорски 

програми 

Община Трън, 

Частни 

инвеститори, 
СОУ "Гео 

Милев" 

              

2.1.2. Съвместни образователни инициативи на бизнеса и образователните 

институции в община Трън за осигуряване на успешна трудова и социална 

реализация на завършващите младежи. 

45 ОБ, РБ, 

ОП РЧР, 

ОП НОИР, 

Донорски 

програми, 

Частни 

инвестици

и 

Община Трън, 

Частни 

инвеститори, 

СОУ "Гео 

Милев" 
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2.1.3. Насърчаване образователното включване на деца и младежи от 
малцинствен произход в община Трън 

45 ОБ, РБ, 
ОП РЧР, 

ОП НОИР, 

Донорски 

програми, 

Частни 

инвестици

и 

Община Трън, 
Частни 

инвеститори, 

СОУ "Гео 

Милев" 

              

2.1.1. Развитие на дейности и клубове по интереси за децата и учениците в 

община Трън 

25 ОБ, РБ, 

ОП РЧР, 

ОП НОИР, 

Донорски 

програми, 

Частни 

инвестици
и 

Община Трън, 

Частни 

инвеститори, 

СОУ "Гео 

Милев" 

              

2.1.2. Европейско развитие на училищата и детските градини в община Трън: 
осигуряване на обмен на педагогически кадри, съвместни образователни 

програми и сътрудничества, обмен на ученици 

65 ОБ, РБ, 
ОП РЧР, 

ОП НОИР, 

Донорски 

програми, 

Частни 

инвестици

и 

Община Трън, 
Частни 

инвеститори, 

СОУ "Гео 

Милев" 

              

2.1.3. Развитие на лидерски умения и предприемчивост на учениците и 

стимулиране на участието им национални и международни конкурси и 

състезания 

45 ОБ, РБ, 

ОП РЧР, 

ОП НОИР, 

Донорски 

програми, 

Частни 
инвестици

и 

Община Трън, 

Частни 

инвеститори, 

СОУ "Гео 

Милев" 
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2.1.1. Подкрепа за развитие на спорта в община Трън: дейности за насърчаване 
включването на децата и младежите в спортни дейности 

35 ОБ, РБ, 
ОП РЧР,  

ПТГС, 

Донорски 

програми, 

Частни 

инвестици

и 

Община Трън, 
Частни 

инвеститори, 

СОУ "Гео 

Милев" 

              

2.1.2. Подкрепа за спортните клубове в община Тръна за развитие на 

сътрудничества, осъществяване на съвместни спортни събития и 

инициативи с клубове и спортни организации от ЕС и региона 

55 ОБ, РБ, 

ОП РЧР,  

ПТГСДон

орски 

програми, 

Частни 

инвестици
и 

Община Трън, 

Частни 

инвеститори, 

СОУ "Гео 

Милев" 

              

2.1.3. Осъществяване на съвместни младежки инициативи в областта на 
образованието, културата, изкуството, демократичните процеси, историята 

и предприемачеството 

55 ОБ, РБ, 
ОП РЧР, 

ПТГС, 

Донорски 

програми, 

Частни 

инвестици

и 

Община Трън, 
Частни 

инвеститори, 

СОУ "Гео 

Милев" 

              

Специфична цел 2.2. Ефективни социални услуги за уязвимите групи в община Трън.  

2.2.1. Подобряване и разширяване обхвата на услугите предлагани от Домашен 
социален патронаж 

55 ОБ, РБ, 
ОП РЧР 

Община Трън               

2.2.2. Поддържане на системата от подкрепящи услуги  в дома или общността, за 

бедни деца и семейства, самотно живеещи възрастни хора и хора с 

увреждания в община Трън 

55 ОБ, РБ, 

ОП РЧР 

Община Трън               

2.2.3. Предоставяне на подкрепена заетост за хора с увреждания в община Трън 55 ОБ, РБ, 

ОП РЧР, 

Частни 

Община Трън, 

Частни 

инвеститори 
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инвестици
и 

2.2.4. Интеграция на деца и младежи в риск 65 ОБ, РБ, 

ОП РЧР, 

Частни 

инвестици

и 

Община Трън, 

Частни 

инвеститори 

              

2.1.5. Ранна интервенция и приобщаване на хора с увреждания и с акцент върху 

деца от 0 до 7 години 

45 ОБ, РБ, 

ОП РЧР, 

Частни 

инвестици

и 

Община Трън, 

Частни 

инвеститори 

              

2.1.6. Интегриране на маргинализираните общности в обществения живот 35 ОБ, РБ, 

ОП РЧР, 

Частни 
инвестици

и 

Община Трън, 

Частни 

инвеститори 

              

Специфична цел 2.3. Осигуряване на възможности за квалификация и преквалификация на предоставящите образователни, социални и здравни услуги в 

община Трън  

2.3.1. Повишаване квалификацията и уменията за предоставяне на съвременни 

образователни и обучителни услуги от педагозите в община Трън чрез 

активно търсене на възможности и участие в обмен на добри практики 

както в страната, така и в чужбина 

150 ОБ, РБ, 

ОП РЧР, 

ОП НОИР, 

Донорски 

програми, 

Частни 

инвестици

и 

Община Трън, 

СОУ "Гео 

Милев" 

              

2.3.2. Повишаване квалификацията и уменията на мениджърския и 

педагогически състав на училището и детската градина да формулират, 

защитават и управляват проекти, насочени към подобряване и 

усъвършенстване на образователните услуги в общината 

150 ОБ, РБ, 

ОП РЧР, 

ОП НОИР, 

Донорски 

програми, 
Частни 

инвестици

Община Трън, 

СОУ "Гео 

Милев" 
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и 

2.3.3. Системно провеждане на здравни беседи с деца и родители с цел 

повишаване на общата здравна култура и превенция 

60 ОБ, РБ, 

ОП РЧР, 
Донорски 

програми, 

Частни 

инвестици

и 

Община Трън, 

СОУ "Гео 
Милев" 

              

2.3.4. Подкрепа за специализирани обучения на служители и експерти в звената 

за предоставяне на социални, здравни и образователни услуги на 

територията на община Трън 

60 ОБ, РБ, 

ОП РЧР, 

Донорски 

програми, 

Частни 

инвестици

и 

Община Трън               

2.3.5. Осигуряване на възможности за придобиване на специалност в сферата на 

здравеопазването, както и за повишаване професионалните умения и 

квалификацията на заетите специалисти 

45 ОБ, РБ, 

ОП РЧР, 

ОП НОИР, 
Донорски 

програми, 

Частни 

инвестици

и 

Община Трън,  

Частни 

инвеститори 

              

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: ПОСТИГАНЕ НА ЕФЕКТИВНОТО И ЕФИКАСНО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Приоритет 1. Добро управление в синхрон с местното развитие и население 

Специфична цел 1.1. Достъпно, прозрачно и отворено към гражданите управление  
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН 

 ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЪН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 

1.1.1. Подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса 
чрез стандартизиране на услуги и въвеждане на онлайн административно 

обслужване ( е-услуги до транзакция)“ 

80 ОБ, РБ, 
ОПАК, 

Донорски 

програми 

Община Трън               

1.1.2. Автоматизиран вътрешен обмен на документи и информация в общинска 

администрация, с кметствата и училището на територията на община 

Трън, включително разработване и действие на електронен архив 

80 ОБ, РБ, 

ОПАК, 

Донорски 

програми 

Община Трън               

1.1.3. Подобряване на системата на прилаганите политики и общинския бюджет 45 ОБ, РБ, 

ОПАК, 

Донорски 

програми 

Община Трън               

1.1.4. Разработване и внедряване на механизми за гражданско участие и контрол 

на управлението 

45 ОБ, РБ, 

ОПАК, 

Донорски 

програми 

Община Трън               

1.1.5. Подобряване и оптимизиране на организационната структура и процесите 

на работа в общинската администрация 

25 ОБ, РБ, 

ОПАК, 

Донорски 

програми 

Община Трън               

Специфична цел 1.2. Повишаване на административния капацитет 

1.2.1. Обучения на служителите от администрацията за предоставяне на 

електронни услуги 

60 ОБ, РБ, 

ОПАК, 

Донорски 

програми 

Община Трън               

1.2.2. Обучения на администрация и ръководен състав за осъществяване  на ПЧП 

инициативи и проекти  

40 ОБ, РБ, 

ОПАК, 

Донорски 

програми 

Община Трън               

1.2.3. Повишаване езиковите и компютърни компетентности на служителите в 

общинска администрация и кметствата 

35 ОБ, РБ, 

ОПАК, 

Донорски 

Община Трън               
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН 

 ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЪН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 

програми 

1.2.4. Повишаване и усъвършенстване познанията на общинска администрация 

за планиране и управление на местното развитие 

45 ОБ, РБ, 

ОПАК, 

Донорски 

програми 

Община Трън               

1.2.5. Обучения за формиране на специализиран капацитет в отделните 

административни звена и структури на общинска администрация и 

кметовете на кметства 

45 ОБ, РБ, 

ОПАК, 

Донорски 

програми 

Община Трън               

1.2.6. Мотивационни обучение на служителите на общинската администрация за 

постигане на високо ниво на разбираемост и ефективност при 

изпълнението на специфичната публична функция 

25 ОБ, РБ, 

ОПАК, 

Донорски 

програми 

Община Трън               

1.2.7. Подобряване на координационните процеси между публичните власти на 

местно, областно, регионално и национално ниво, както и на гражданското 

участие в процесите на формулиране и изпълнение на публични политики 

65 ОБ, РБ, 

ОПАК, 

Донорски 

програми 

Община Трън, 

Частни 

инвеститори 

              

Приоритет 2 Ефективни партньорства и партньорски мрежи на национално и транснационално ниво 

Специфична цел 2.1. Реализация на ключови регионални проекти и сътрудничества в подкрепа на устойчивото развитие на община Трън. 

2.1.1. Подкрепа за осъществяване на ключови инфраструктурни проекти в 

сътрудничество със съседните общини 

45 ОБ, РБ Община Трън,  

Други 

общини, 

Партньорски 

организации 

              

2.1.2. Модернизация на част от път II – 63 „Перник – Брезник – Трън - 

Стрезимировци“   в сътрудничество с областна администрация Перник и 
заинтересованите общински власти 

15 ОБ, РБ Община Трън,  

Други 
общини, ОБлА 

Перник, 

Партньорски 

организации; 
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН 

 ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЪН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 

МРР 

2.1.3. Сътрудничества за подобряване и развитие на нови образователни, 

здравни, социални и общностни услуги в рамките на трансгранично 

сътрудничество между община Трън и други общини“.   

45 ОБ, РБ, 

ПТГС, 

Донорски 

програми, 

Община Трън,  

Други 

общини, 

Партньорски 

организации 

              

2.1.4. Сътрудничество за хармонизиране и адекватно интегриране на 

административните информационни системи на територията на област 

Перник 

10 ОБ, РБ, 

ОПАК, 

Донорски 

програми 

Община Трън, 

ОБлА Перник, 

Други 

общини, 

Партньорски 

организации 

              

2.1.5. Стимулиране на осъществяването на трансграничните и транснационални 

сътрудничества за подобряване свързаността и достъпността на селските и 

отдалечени райони с други териториални единици на същото или на по-

високо ниво 

45 ОБ, ПТГС, 

Донорски 

програми 

Община Трън,  

Други 

общини, 

Партньорски 

организации 

              

2.1.6. Целенасочено въздействие за осъществяването на трансграничните и 

транснационални сътрудничества, фокусирани върху опазване на околната 

среда и превенция на рисковете от глобалните промени в климата 

25 ОБ, ПТГС, 

Донорски 

програми 

Община Трън,  

Други 

общини, 

Партньорски 

организации 

              

2.1.7. Насърчаване на кооперирането между местни организации и 

чуждестранни такива, включително и създаването на международни и 
европейски сдружения 

25 ОБ, 

Донорски 
програми, 

ПТГС 

Община Трън,  

Други 
общини, 

Партньорски 

организации 
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН 

 ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЪН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 

2.1.8. Стимулиране на европейските граждански инициативи – комуникация, 
обмен и сътрудничество на гражданско ниво с различни държави членки 

на ЕС 

150 ОБ, 
Донорски 

програми, 

"Европа за 

гражданит

е" 

Община Трън,  
Други 

общини, 

Партньорски 

организации 

              

Специфична цел 2.2. Постигане на устойчиво местно развитие  

2.2.1. Подкрепа за развитието на местната инициативна група – „Трън–Брезник 100 ОБ, ПРСР, 

Донроски 

програми, 

Частни 
инвестици

и 

Община Трън,  

Други 

общини, 

Партньорски 
организации, 

Частни 

инвеститори 

              

2.2.2. Стимулиране създаването на сдружения, партньорства в аграрния сектор 25 ОБ, ПРСР, 

Донроски 

програми, 

Частни 

инвестици

и; 

Община Трън,  

Други 

общини, 

Партньорски 

организации, 

Частни 

инвеститори 
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