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ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЪН 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 
 
  
Планът за развитие на община Трън, съгласно Закона за регионално развитие, е   
основният документ, който определя стратегическите цели и приоритети на 
общинската политика. Той съчетава в себе си интересите и координира усилията на 
всички страни – граждани, местни власти, политически сили, институции, 
професионални среди, социални групи, млади хора.  
  
Планът е отправната точка за всички усилията на общинското ръководство и местната 
общност за постигане целите на развитието.  
 
Задачите, които си поставяме в него са: 

o Да определи стратегическата цел и приоритети на общинското развитие за 
периода до 2013 г; 

o Да очертае изпълними подходи за постигане на тези приоритети чрез 
определяне на основните цели, мерки и проекти, тяхното институционалното и 
финансово осигуряване; 

o Да послужи за мобилизиране на собствените и привличане на външни ресурси 
за постигане на целите; 

o Да създаде предпоставки за участие в програмите и проектите, осъществявани 
в рамките на сега действащите предприсъеднителни финансови инструменти 
на ЕС, а в перспектива и в структурните фондове на ЕС; 

o Да мобилизира местните и централни ресурси за привличане на външни 
инвестиции, които да позволят интегрирането на множеството проекти на 
общинско и регионално ниво в единна система, гарантираща балансирано 
устойчиво развитие; 

o Да мотивира гражданското участие и формира чувство на единение и 
съпричастност към развитието на община Трън; 

 
Планът за развитие на Община Трън е разработен от специалисти, работещи в 
общинска администрация, подпомогнати от външен експертен екип, чиято основна 
задача беше да структурира в единен документ наличните вече разработени идеи и 
концепции за развитие на Общината. Основните заключения на документа бяха 
обсъдени и приети от работни групи, включващи представители на местната общност 
и на Общински съвет – Трън.  
 
В процеса на работа се направиха проучвания и анализи на наличните планове и 
стратегии в Община Трън; справки и осигуряване на информация от ТСБ на НСИ – 
Перник; справки и осигуряване на информация от звената на общинските структури; 
статистика от проведени изследвания; интервюта. В този смисъл, Планът за развитие 
на община Трън е резултат от съвместните усилия на множество граждани и 
институции, които по един или друг начин са участвали в процеса на формулиране 
концепциите за бъдещето на Общината. 
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РЕЗЮМЕ 

 
Основна задача на плана за развитие е той да бъде практическо средство и 
методическо ръководство за управление на общината, което да се изпозва не само от 
представителите на местните власти, но и от гражданите и техните сдружения. 
Водещият принцип на документа е да се гарантира приемственост и последователност 
в решаването на главните проблеми на Трън. Това, от своя страна, ще позволи Планът 
да запази своята валидност, независимо от политическата конюнктура.  
 
Макар към настоящия момент община Трън да се определя като изостанал граничен и 
планински регион, тя има ключово геграфско положение – на границата с Република 
Сърбия и Черна гора, разположена сред уникално красива и чиста природна среда, на 
нейната територия има множество културно-исторически и религиозни паметници, 
природни богатства, които тепърва ще бъдт разработвани в интерес на икономическия 
просперитет на Общината. Общината има всички дадености и предпоставки да се 
превърне в атрактивна туристическа дестинация, което ще привлече външен 
инвеститорски интерес и ще създава заетост на местните хора. 
 
Ето защо, ние сме се обединили около следната формулировка на визията за развитие 
на Община Трън: 
 
“През 2013 год., разположена сред красивата и величетвена природа, Община 
Трън се е превърнала в модерна дестинация на вътрешен и международен 
туризъм. Общината е изпълнена с динамичен живот и много млади хора, 
които осъществяват свой бизнес в различни икономически сфери. 
Съвременно работещи предприятия оползотворяват наличните природни 
ресурси като реализират екологично чисти производства. Връзките със 
съседните страни са чудесно развити и регионът е привлекателно място за 
сериозни инвестиционни проекти.” 
 
За постигането на тази визия Трън си поставя следната основна стратегическа цел: 

 
“ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ, РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА 
И ПЪЛНОЦЕННО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА НАЛИЧНИТЕ ПРИРОДНИ БОГАТСТВА 
ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕТО НА НОВИ, СЪВРЕМЕННИ И ЕКОЛОГИЧНО СЪОБРАЗЕНИ 
ПРОИЗВОДСТВА; СТИМУЛИРАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКАТА АКТИВНОСТ НА 
НАСЕЛЕНИЕТО И НАСЪРЧАВАНЕ СЪЗДАВАНЕТО НА МИКРО И МАЛКИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ И САМОНАЕМАНЕТО;  ГАРАНТИРАНЕ НА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА 
ЖИВОТА, И СЪЩЕВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ НА ВЕЛИЧЕСТВЕНАТА И 
КРАСИВА, УНИКАЛНА ПРИРОДА И ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО НА ТРЪН” 

 
Приоритети на Плана са: 
  

 РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА И ПОСТИГАНЕ НА ДИНАМИЧНА И 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНА  ИКОНОМИКА 

 ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА И КАЧЕСТВЕНА 
ЖИЗНЕНА СРЕДА, КОЯТО СЪЗДАВА УСЛОВИЯ ЗА РАСТЕЖ И ЗАЕТОСТ 

 ПОВИШАВАНЕ НА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА И КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ В 
ОБЩИНА ТРЪН 
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 НАСЪРЧАВАНЕ НА МЕЖДУОБЩИНСКОТО, МЕЖДУНАРОДНОТО И 
ТРАНСГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО – хоризонтален приоритет 

 ПОВИШАВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 
РАЗВИТИЕ – хоризонтален приоритет 

 
 
За всеки един от приоритетите са поставени цели, разработени са мерки и 
проекти за тяхното постигане. 
 
  
Планът за развитие на Общината е разработен съгласно Методическите указания на 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството за разработване на 
Общински планове за развитие до 2013 г.  
 
В работата си сме ползвали следните основни документи: 
 
Харта на европейските градове; 
Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи;  
Лисабонска стратегия; 
Стратегия от Гьотеборг; 
Управленска програма на Правителството на РБ; 
Национална стратегия за регионално развитие 2007 – 2013 г. 
Национален план за икономическо развитие 2000 – 2006 г. 
Съвместен програмен документ за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 
и Черна гора – 2004 – 2006 г. 
Стратегия за развитие на Област Перник 2005 – 2015 г. 
Стратегия за устойчиво развитие на Община Трън в областите туризъм, селско и 
горско стопанство – 2002 г. 
Общинска стратегия за развитие и програма за реализация – 2000 г. 
Общинска краткосрочна програма за енергийна ефективност – 2005 – 2007 г. 
Програма за развитие на туризма в Община Трън – 2005 – 2007 г. 
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СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ НА ОБЩИНА ТРЪН 
 
 
ОЦЕНКА НА ПРИРОДНИТЕ И ГЕОГРАФСКИ ДАДЕНОСТИ, ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКО 
ПОЛОЖЕНИЕ, КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, АДМИНИСТРАТИВНА 
СИСТЕМА, КАТО ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ 
 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 
 
Община Трън се намира в северозападната част на област Перник, в Югозападна 
България на границата с Република Сърбия. Вътрешните и граници са с общините 
Трекляно (Кюстендилска област), Брезник и Земен (Пернишка област), Драгоман 
(Софийска област). Обхваща котловините по поречието на р.Ерма – живописното 
Знеполе и планините от другата част, наречена Краище.  На територията на общината 
има граничен контролно-пропускателен пункт в с.Стрезимировци.   
 
Град Трън с 2 877 жители е на 48 км от областния център Перник и на 72 км от София. 
В състава на общината, освен град Трън, се включват и 51 села с общо население 3 
664 души. Повечето от селата са пръснати по долината на р.Ерма и нейните притоци, 
които заедно с Треклянската и Пенкьовската река прекосяват селищната система. 
 
 
Община Трън е разположена на територия от 573,4 дка., която представлява 24,03% от 
територията на областта и обхваща 52 населени места с гъстота на населението 11,6 
души на кв.км. 
 
От общата площ на общината 232 947 дка са земеделски територии, 295 941 дка са 
горски територии, 19 412 дка са населени и други урбанизирани територии, 4 311 са 
водни площи, 19 541 дка са територии за добив на полезни изкопаеми и 1 835 дка са 
територии за транспорт и инфраструктура. Застроени са 17 737 дка площи, улиците и 
площади са 1 076 дка, озеленените площи са 599 дка. 
  
  
РЕЛЕФ И КЛИМАТ 
 
Релефът на Пернишка област е планински и полупланински, със заоблени форми. 
Средната надморска височина е 720 м. над м.р., а надморската височина на някои от  
градовете е: Брезник – 740; Перник - 701; Радомир – 680; Трън – 703 м.н.м. 
 
Трънско има типичния за Пернишка област планински и полупланински терен. 
Средният наклон на терена е 8,4%. Тук попадат редица планини от Верило-Руйската 
планинска редица и част от планините от Краището. От котловините се отличава 
Трънската котловина, наречена Знеполе. Средната надморска височина на Знеполе е 
750 м, представлява малка котловина, която започва при гранично-пропусквателния 
пункт със Сърбия – Стрезимировци и завършва при град Трън с дължина около 16 км. 
и ширина от 3 до 5 км. Обхваща общо пространство от 55 кв.км. Най-високите 
планински върхове са “Кървави камък”- 1737 м, връх “Руй”- 1706м. Планините на 
Краище са със звучни имена: Копрен, Огорелица, Въргаивица, Свредловица и др. Те 
не са много високи - средно достигат до 1500 м. 
 
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 
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продължителност на зимата е 5-6 месеца, а продължителността на вегетационния 
период 145 дни.  
 
ПОЧВЕНА ПОКРИВНА   
 
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 %.   
 
ВОДНИ РЕСУРСИ 
 
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.    
  
ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ 
 
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.   
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. 
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 - кариера "Бели камък" с. Глоговица. Суровината има приложение в 
производството на силициеви стомани, в електрониката и др. Организирането на 
добив и производство е от компетенциите на държавата. 
  
. 
 
БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА 
 

БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЕРНИК КЪМ 31.12.2000г. ПО ОБЩИНИ 
         (кв.км.) 

Общини 
Обща 
терито-
рия 

Земедел-
ски земи-
общо 

Обработ-
ваеми 
площи 

Полив-
ни 
площи

Горски 
терито-
рии 

Населени 
места и 
урбанизи-
рани 
територии.

Водни 
площи 

Полезни 
изкопае-
ми 

Транс- 
портна 
инфра-
структура 
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Перник 2394,2 1209,9 885,0 85,4 928,5 130,0 30,5 80,5 14,6 
в т.ч.          
Брезник 404,2 267,9 226,9 5,7 108,9 12,2 2,3 11,5 1,6 
Земен 253,9 97,5 55,8 - 138,5 9,2 2,5 4,6 1,3 
Ковачевци 138,0 76,1 50,6 4,9 48,2 5,5 6,3 1,3 0,6 
Перник 484,2 223,1 162,8 5,5 168,6 53,2 5,3 30,6 3,2 
Радомир 540,5 334,2 255,5 59,4 147,7 30,1 9,9 12,9 6,1 
Трън 573,4 211,1 133,4 9,9 316,6 19,8 4,2 19,6 1,8 
 
Община Трън е най-голяма по площ в рамките на област Перник и на нейна територия 
са разположени най-големите масиви горски площи. 
 
ЗЕМЕДЕЛСКИ И ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ 
 
Общата площ на територията на община Трън е 573460 дка, като по-особен интерес 
представляват земеделските и горските територии, заемащи преобладаващ  дял от 
площта на общината. 
 

дка % Частна Общинска Друга
ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ 211187 36.83% 61.00% 3.52% 35.48%
Ниви 98187 17.12% 95.49% 4.51%
Естествени ливади, мери и пасища 106296 18.54% 30.88% 2.88% 66.23%
Трайни насаждения 2231 0.39% 100.0%
Други земеделски територии 4473 0.78% 97.88% 2.12%
ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ 316664 55.22% 8.98% 0.04% 90.99%
Гори 271970 47.43% 10.45% 0.04% 89.51%
Голини, сечища, пожарища 21043 3.67% 100.0%
Други горски територии 23651 4.12% 100.0%
ДРУГИ ТЕРИТОРИИ 45609 7.95% 34.04% 4.16% 61.79%

ОБЩА ТЕРИТОРИЯ 573460 100.0%

Видове територии 

Разпределение на поземлените ресурси по видове територии към 31.12.2000 г.
ПЛОЩИ Собственост - % от площта

 
 
Обработваемата земя заема 63,2% от земеделските територии и е с обща площ 
133 428 дка. Относителният й дял спрямо общата площ на общината е 23,2%, много 
под средния за страната – 44,8%. Но на човек от населението се падат по 23,7 дка 
обработваема земя, почти четири пъти повече от средното за страната - 6,3 дка/човек. 
Значителна част от обработваемите земи е раздробена на многобройни малки по 
размер парчета, които трудно биха могли да се обработват механизирано. Липсват 
финансови ресурси и техника, които да позволят пълноценното и съвременно 
обработване на земята, екологично съобразените средства за растителна защита и 
торове,  и респективно да гарантират по-високите добиви. 
Нивите заемат най-голяма част -  73,6% от обработваемата земя /98 187 дка/, докато 
размерът на трайните насаждения е само 1,7% / общо 2231 дка/. Размерът на 
естествените ливади е 32 907 дка (24,7%). 
Изградените поливни площи са малко - 9924 дка., а напоителните системи и 
хидротехническите съоръжения на територията на общината са напълно разрушени и 
амортизирани.  
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Сериозен ресурс за развитието на говедовъдството и овцевъдството са площите на 
пасищата и естествените ливади, условно наречени “тревни площи”. Площта им заема 
106296 дка, или 18,5% от територията на общината. 
 
В резултат на възстановяването на собствеността върху земеделските земи най-голям 
е делът на частните земеделски земи – площта им е 128 823 дка – 96,5% от 
обработваемата земя на общината .  
  
 
ИСТОРИЧЕСКО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ 
 
Територията на общината е била населена още в древни времена, за което 
свидетелстват разкопки на Тракийски и Римски селища и редица наименования на 
местности. 
През 15 – 16 век Трън се споменава в турски документи като околийски център. След 
Освобождението за известно време е бил областен център в Княжество България. 
Занаятите, които имат дългогодишни традиции, са свързани основно с грънчарството, 
дърводобива и дърводелството, земеделието. Традиционно развити са 
говедовъдството и овцевъдството. 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.  
Наред с припечелените пари, майсторите са донесли в Трън и редица новости. Преди 
почти век и половина е организирано първото класно училище, чийто наследник е 
днешната гимназия - най старата в Пернишка област. Над стогодишна е историята на 
детската градина. На базата на държавна занаятчийска работилница в с.Княжево се 
развива Трънската професионална гимназия по строителство, създадена през 1895 г. 
Просветна дейност са развили и читалищата в града и много от селата. В град Трън са 
живели и работили д-р Стамен Григоров – откривателя на лактимус бактерикус 
булгарикус в българското кисело мляко, Гюрга Пинджурова – нейните песни все още са 
емблема на всичко трънско. От град Трън и селата на общината произхождат плеяда 
учени, оставили и оставящи следа в развитието на българското образование и наука, 
художници, скулптори, хора на изкуството. 
Последните години на 19 век и началото на миналия са характерни с определено 
стопанско съживяване на района- развиват се животновъдството и търговията с 
животни, поставят се основите на лесовъдството в гр. Трън, създаден е един от 
първите държавни разсадници.  
Уникално за Трън е грънчарството, което е наследник на традициите на древната 
Бусинска керамична школа. В с. Бусинци в края на 18 век има над 300 грънчарски 
пещи, а бусинската грънчарска школа, датирана някъде от началото на 18-ти век има 
своето специфично място в българската материална култура. В Бусинското евангелие 
се съобщава за дарение на местната църква, направено от майстор-грънчар в 1784 
година. А от надписа на една икона от средата на 19-ти век личи, че по това време в 
село Бусинци е бил сформиран значителен по състав грънчарски еснаф. Той продавал 
стоката си не само в Трънско, Брезнишко и Радомирско, но и по долините на реките 
Струма и Места, в планинските селища на Пирин и Родопите. И ако в началото на 
миналия век едва ли не във всяка бусинска къща е имало грънчарска работилница - 
били са регистрирани над 300 чарка, то днес най-хубавото, излязло изпод ръцете на 
местните майстори, може да се види единствено в музея на селото, където има 
възможност за демонстрации на това изкуство. 
Селищата на общината честват празници, които до голяма степен съвпадат с 
християнските. В последните години местната общност започна да възстановява 
специфични местни празници и ритуали и да възражда забравени традиции.  
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В общината има няколко манастира, най-известен от които е “Свети Архангел Михаил” 
до гр. Трън – ценен паметник на средновековното изкуство. Предполага се, че 
основите на манастира са положени през XIV в. Три пъти той е бил разграбван, 
опожаряван и отново възстановяван.  Други манастири са “Света Богородица” до с. 
Велиново, Реяновски манастир “Света Богородица” на 2 км. от с. Реяновци, 
манастирът “Свети Илия”  до с. Пенкьовци. За съжаление, манастирите не се 
поддържат и са необходими средства, за да стане възможно тяхното възстановяване и 
превръщането им в обекти – част от туристически маршрути. Сравнително добре 
поддържано и посещавано място е светилището на Св. Петка (Трънска), за което 
местните хора имат своя интересна легенда. Открити са и археологически артефакти 
от Тракийското присъствие в котловината Знеполе.   
 
Едно от най - големите богатства на общината са природните забележителности в 
рамките на нейната територия. Уникални са природният комплекс ждрелото на р. 
Ерма, наричано още Трънското или Ломнишкото ждрело, обявено през 1961 год. за 
природна забележителност , както и доскоро недостъпното ждрело на р. Ябланица, 
което се намира на 2 км. от с. Трънска Банкя, срещу течението на реката. През 2002 г. 
е изградена Трънската екопътека, чийто кръгов маршрут от около 13 км. включва и 
двете ждрела. Планината Руй с едноименния си връх е също притегателен за туризъм 
и отдих район.  
  
 
 
АДМИНИСТРАТИВНА СИСТЕМА 
 
ОБЩИНА Трън е съставена от 52 населени места, от които град – Трън и 51 села.  
 

1999 2000 2001 2002 2003 
Общини, 
населени места Общо 

в 
т.ч.же-
ни 

Общо
в 
т.ч.же-
ни 

Общо
в 
т.ч.же-
ни 

Общо 
в 
т.ч.же-
ни 

Общо
в 
т.ч.же-
ни 

  Община Трън 6509 3308 6342 3228 5489 2797 5510 2785 5461 2754 
   с. Банкя 23 15 21 15 15 9 17 11 17 11 
   с. Бераинци 41 22 37 21 32 15 36 15 35 14 
   с. Богойна 13 7 12 7 10 6 10 6 11 7 
   с. Бохова 42 21 44 22 32 17 32 17 38 21 
   с. Бусинци 62 34 65 34 47 27 47 27 51 27 
   с. Бутроинци 72 37 68 35 43 18 37 17 35 17 
   с. Велиново 68 39 66 38 64 33 59 33 80 44 
   с. Видрар 52 27 47 25 36 20 35 19 35 18 
   с. Врабча 101 48 93 44 76 36 90 43 85 46 
   с. Вукан 51 27 51 27 31 15 42 22 45 20 
   с. Главановци 136 64 124 59 86 39 88 41 89 50 
   с. Глоговица 165 94 146 90 102 61 107 62 101 44 
   с. Горна 
Мелна 43 17 42 17 36 16 35 15 33 18 
   с. Горочевци 46 27 44 25 54 31 60 34 61 28 
   с. Джинчовци 55 27 54 27 30 16 30 16 30 15 
   с. Докьовци 59 28 49 28 58 30 55 28 52 25 
   с. Долна 
Мелна 65 37 61 36 46 25 43 22 45 22 
   с. Дълга лука 43 22 43 22 22 10 21 10 20 10 
   с. Ездимирци 84 39 78 36 62 34 69 37 69 31 
   с. Еловица 40 19 47 22 43 21 42 19 41 22 
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   с. Ерул 88 41 82 40 59 27 59 27 60 33 
   с. Забел 52 26 49 23 49 24 54 29 54 25 
   с. Зелениград 129 69 121 62 101 50 105 52 103 51 
   с. Кожинци 84 39 76 35 57 27 55 26 51 27 
   с. Костуринци 54 20 57 22 43 20 46 22 45 22 
   с. Къшле 7 3 5 2 - - - - - - 
   с. Лева река 126 69 109 59 128 67 124 64 112 56 
   с. 
Лешниковци 18 9 15 8 12 5 12 6 11 5 
   с. Ломница 101 55 90 50 83 41 84 41 79 40 
   с. Лялинци 59 35 59 34 43 22 48 26 48 22 
   с. Милкьовци 67 36 65 35 49 26 46 25 49 22 
   с. 
Милославци 168 85 156 79 50 24 48 23 46 25 
   с. Мракетинци 27 11 27 10 35 19 38 18 38 20 
   с. Мрамор 65 29 61 28 54 26 57 28 57 29 
   с. Насалевци 49 23 44 21 36 15 35 15 34 19 
   с. Неделково 104 54 97 52 94 51 90 49 91 43 
   с. Парамун 94 39 93 41 78 37 85 40 85 41 
   с. Пенкьовци 82 37 78 37 64 36 60 34 55 30 
   с. Проданча 25 9 27 11 10 4 10 4 9 3 
   с. Радово 62 29 64 30 42 21 43 22 58 29 
   с. Рани луг 95 53 91 52 63 33 64 33 60 31 
   с. Реяновци 45 25 43 23 20 8 23 8 23 7 
   с. Слишовци 64 37 62 38 44 25 42 24 49 28 
   с. Стайчовци 65 35 62 33 50 27 53 29 52 28 
   с. 
Стрезимировци 56 28 55 28 16 6 17 7 21 9 
   с. Студен 
извор 14 8 14 8 16 9 18 10 17 9 
   гр. Трън 2822 1438 2849 1440 2751 1411 2710 1373 2659 1346 
   с. Туроковци 207 97 195 90 160 73 170 77 171 79 
   с. Филиповци 273 145 259 141 252 132 249 125 244 125 
   с. Цегриловци 24 8 20 6 16 8 19 9 19 9 
   с. Шипковица 21 12 23 13 10 5 8 3 8 3 
   с. Ярловци 101 53 92 47 79 39 83 42 80 40 
 
 
 
АНАЛИЗ НА ТЕНДЕНЦИИТЕ И ПРОЦЕСИТЕ В МЕСТНАТА ИКОНОМИКА 
 
Анализът в тази си част има за цел да представи основните параметри на местната 
икономика, стойностите на някои от базовите икономически показатели в динамика – 
там, където е възможно, да илюстрира дейността на местните фирми и очертае 
възможни тенденции за развитие.  
Икономиката на община Трън естествено е силно повлияна от промените в 
национален контекст, които стартираха след 1990 год. и които в малките общини на 
страната се усетиха с огромна сила. Преструктурирането там се случваше 
сравнително бавно, а промените в местните предпрятия нанасяха съкрушителни удари 
върху местния трудов пазар. Хората, които, в общини подобни на Трън, са със 
сравнително ниска степен на образование и респективно ниска адаптивност към 
промените, ниска предприемаческа култура и ограничен достъп до ресурси, трудно 
намираха своето място в новите динамично променящи се икономически условия.  
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Дълго време в местен контекст продължаваше доминиращото влияние на 
нерентабилни предприятия, с висока себестойност на произвежданата продукция,  
които не бяха преструктурирани, задържаха значителен брой неефективни работни 
места и регистрираха големи финансови загуби. От друга страна, за да могат да се 
развиват по бърз и модерен начин, наличните мощности трябва изцяло да се 
реновират, а оборудването на съществуващите предприятия – изцяло да се подмени, 
тъй като към момента е остаряло и поради тази причина произвежданата продукция е 
абсолютно неконкурентна.  
 
ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА 
 
Брутният вътрешен продукт на човек от населението на общината за 2000 г. е 2932 лв. 
при средно за област Перник 2536 лв. и за страната 3247 лв. 
 
Таблица: Основни показатели за стопанските единици от нефинансовия сектор  общо за 
област Перник, Земен и Трън 

Общини Брой 
единици

Бруто 
продук-
ция 

Приходи 
от 
дейност-
та 

Нетни 
приходи 
от 
продаж-
би 

Разходи 
за 
дейността

Печалба Загуба МДА 

  брой хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. 
                  
Общо 1999 3054 331046 510685 468968 587047 8951 294899 413580 
в т. ч.                 
     Земен 64 2507 3986 3646 3927 80 188 1799 
     Трън 73 953 2339 2306 2502 65 267   
Общо 2000 3637 426880 624547 564298 660033 10646 111381 409372 
в т.ч.          
     Земен 65 3128 4377 3953 4366 54 114 1709 
     Трън 67 980 2781 2736 2856 71 .. 569 
Общо 2001 3702 471097 795409 749863 862904 14888 107804 374060 
в т.ч.         
     Земен 77 4098 5288 4896 5092 101 436 1638 
    Трън 68 1120 3129 2931 3140 73 226 689 
Общо 2002 3730 545747 864323 777887 802168 80585 30247 405828 
в т.ч.         
   Земен 71 4001 5153 5075 4932 251 71 2525 
   Трън 64 1354 3653 3437 3549 126 35 731 
Общо 2003 3975 691934 1099655 957716 1022878 86382 26382 482314 
в т.ч.         
Земен 77 4448 5757 5724 5723 146 93 2686 
    Трън 61 2401 4641 4366 5143 235 755 1502 
Източник: НСИ 
 
В периода 1999 – 2003 год. се отбелязва трайна тенденция за намаляване броя на 
стопанските единици. В рамките на област Перник те устойчиво намаляват 
пропорционално присъствието си от 2,4% за 1999 г. до 1,5% 2003 г.  
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Графика: динамика на броя стопански единици в общините Земен и Трън 
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Графиката по-горе илюстрира, че сравнението с подобна на Трън община в рамките на 
област Перник също очертава сравнително неизгодна за община Трън картина – 
водещата позиция от 1999 год. на Трън спрямо Земен постепенно се губи и общината  
към настоящия момент не е достигнала нивото си от 1999 год. Това налага да се 
вземат спешни мерки за насърчаване на предприемачеството, създаване на 
благоприятна среда за инвестиции и стимулиране развитието на местните фирми.  
 
Данните от НСИ сочат, че за периода 1999 – 2003 год., по своята структура 
икономическите субекти в община Трън са предимно микро предприятия. Информация 
за дейността на малки фирми има за 2002 год., когато техният брой е 3 и за 2003 год. -  
5. Важно е да се отбележи тенденцията, че 8,2 % от фирмите създават 49,7 % от 
брутната продукция в общината, което е много добър показател за 
производителността и капацитета за развитие на новосъздадените малки 
предприятия.  
На основание на данните можем да направим извода, че общината трябва да обърне 
особено внимание върху насърчаване създаването на малки предприятия, с над 11 
заети, тъй като те имат по-голям капацитет да стимулират развитието на местната 
икономика, да прилагат съвременни технологии за производство на стоки/услуги и да 
създават заетост извън предимно семейните микро фирми.   
 
По отношение на секторната структура на предприятията, по данни от 2000 год., 
половината от тях оперират в сектора търговия, ремонт и обслужване, 24,4 % са 
хотели и ресторанти, 7,7% са в преработващата промишленост. Сравнително най-
нисък е делът на фирмите, занимаващи се със селско, ловно и горско стопанство – 
3,8% и строителство 1,3%.  
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Таблица: Предприятия от нефинансовия сектор по размер на заетия персонал и брутна 
продукция  

1999 2000 2001 2002 2003

Общини/ групи 
предприятия по 
размер 

Брой 
едини-
ци 

Брутна 
продук-
ция 
(х.лв.) 

Брой 
едини-
ци 

Брутна 
продук-
ция 
(х.лв.) 

Брой 
едини-
ци 

Брутна 
продук-
ция 
(х.лв.) 

Брой 
едини-
ци 

Брутна 
продук-
ция 
(х.лв.) 

Брой 
едини-
ци 

Брутна 
продук-
ция 
(х.лв.) 

Трън 73 953 67 980 68 1120 64 1354 61 2401 
в т. ч.           
Микро (до 10 
заети) 71 610 64 486 64 423 60 579 55 887 
Малки (11-50 
заети) .. .. .. .. .. .. 3 343 5 1195 
Средни (51-100 
заети) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Фирми със 101-250 
заети - - - - - - - - - - 
Големи (над 250 
заети) - - - - - - - - - - 
Източник: НСИ 
 
Таблица: Структура на предприятията от нефинансовия сектор по размер на заетия 
персонал и брутна продукция 

1999 2000 2001 2002 2003

Общини/предпр. 
по размер 

Бр.еди-
ници 

Брутна 
продук-
ция 

Бр.еди-
ници 

Брутна 
продук-
ция 

Бр.еди-
ници 

Брутна 
продук-
ция 

Бр.еди-
ници 

Брутна 
продук-
ция 

Бр.е
ди-
ници

Брутн
а 
проду
к-ция 

  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
100,
0 100,0 

в т. ч.                     
Микро (до 10 
заети) 97,3 64,0 95,5 49,6 94,1 37,7 93,7 42,7 90,1 36,9 
Малки (11-50 
заети) .. .. .. .. .. .. 4,6 25,3 8,2 49,7 
Средни (51-100 
заети) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Фирми със 101-
250 заети - - - - - - - - - - 
Големи (над 250 
заети) - - - - - - - - - - 
Източник: НСИ 
 
Макар и броят на икономическите субекти да намалява в абсолютна стойност за 2002 – 
2003 год., съответно 64 и 61 бр. , бруто продукцията се увеличава с над 1 млн. лв., 
факт, който явно се дължи предимно на дейността на малките предприятия. 
 
Нетните приходи от продажби на предприятията на едни жител бележат трайна 
тенденция на увеличаване. /Вж. Таблицата по-долу/, което, от своя страна е показател 
за, макар и сравнително скромен, но устойчив икономически растеж и потенциал за 
задържане на пазара. 
 
Таблица: Нетни приходи от продажби на предприятията на един жител (лева) 
Години 1999 2000 2001 2002 2003
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 0,35 0,44 0,54 0,64 0,82
Източник: НСИ 
 
Инвестиции  
 
Динамика на придобитите в община Трън ДМА  
 
Положителната динамика в развитието на инвестициите представлява реалния израз 
на доверието, което икономическите субекти имат в бъдещето на икономиката. 
Наблюдаваните показатели показват способността и степента на създаване на местни 
икономически ресурси и акумулирането на капитал. Два са икономическите 
показатели, които се отъждествяват с инвестиционната активност на предприятията – 
Разходи за Дълготрайни материални активи (ДМА) и Придобити ДМА. 
 
  
Таблица: Разходи за придобиване на ДМА по Общини в Пернишка област /хил.лв./ 
 1999 2000 2001 2002 2003 
Общо 31695 29208 69356 69738 92735 
в т. ч.      
   Брезник 262 259 293 305 303 
   Земен 91 43 165 507 261 
   Ковачевци 111 52 50 13 73 
   Перник 30330 26648 64009 65076 85976 
   Радомир 636 2128 4791 3770 6014 
   Трън 265 78 48 67 108 
Източник: НСИ 
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Таблица: Придобити ДМА по общини в Пернишка област /в хил. лв./ 
 1999 2000 2001 2002 2003 
Общо 30389 30211 62608 61465 68686 
в т. ч.      
   Брезник 311 233 268 293 319 
   Земен 38 56 131 479 210 
   Ковачевци 10 8 21 13 68 
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   Перник 28684 28268 58658 56717 63165 
   Радомир 1105 1627 3511 3903 4867 
   Трън 241 19 19 60 57 
Източник: НСИ 
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След определено по-силната 1999 год. и драстичния спад през 2000 год., през 
последните четири години ДМА отбелязват скромна, но трайна тенденция за 
увеличаване на своите стойности. 
В общината няма чуждестранни инвестиции, макар и да е проявяван определен 
интерес в някои от секторите. Общинската администрация ще трябва да положи 
стратегически усилия за промотиране възможностите за инвестиции на нейната 
територия и да предложи специален пакет от подкрепящи инвестиционния интерес 
услуги, които максимално да съкратят и облекчат процедурата при осъществяването 
на инвестиционното намерение.  
 
Състояние на някои от основните икономически субекти на територията на 
община Трън 
 

• "Балканкар - Ерма" АД – държавно предприятие, собственост на 
Балканкар Холдинг и Министерството на икономиката и енергетиката. 
Произвежда галови и пластинкови вериги; в момента работят 80 човека и 
почти няма производство. Заема площ то 56 000 кв.м. и има изградени 
собствено водохранилище с помпена станция от речната тераса на р. 
Ерма и резервоар, газостанция и всички необходими за промишлено 
предприятие помещения и инсталации. Производствените халета са 
подходящи за всякакъв вид промишлено производство. Възможна е 
бърза приватизация – при проявен инвеститорски интерес;   

 
• «Кракралес АД» - дърводобивно предприятие с държавно участие, което 

има добри перспективи за развитие, при условие, че се осигури добра 
координация между ръководството на предприятието и местната власт. 
В сектора дърводобив оперират и частни фирми, които за сключват 
отделни  договори за определение обекти за дърводобив. 
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• В областта на селското стопанство работи 1 земеделска кооперация, а 
основната земеделска дейност се извършва от 79 регистрирани 
земеделски производители, от които около 35 са арендатори и 
осъществяват сравнително мащабна дейност,  а останалите отглеждат 
предимно животни в личните си стопанства. Земеделските 
производители се регистрират, основно защото само така могат да се 
възползват от наличните към момента и очакваните бъдещите субсидии 
в сферата на селското стопанство; 

 
• Търговското обслужване на населението от общината се извършва 

основно от частни фирми, със запазен сравнително малък дял на РПК;  
 
• “Идеал пайп” ООД Трън – е предприятие за производство на 

водопроводни и канализационни тръби, което прилага нови технологии в 
производствения си процес (пререгистрираното ФИНТЕХ БЪЛГАРИЯ) – 
предприятието създава заетост за 30 човека; 

 
• “Хидрокомп” ООД – предприятие за бутилиране на трапезна вода “Thorn 

Spring” в с. Трънска Банкя, открито през м. юни 2005 год. Първоначално 
предприятието ще осигури заетост на 30 човека, като тенденцията е 
разширяване на дейността, преминаване към работа на смени и 
респективно създаване на допълнителни работни места;  

 
 
• На територията на общината хлебопроизводителите са ЕТ “Кентон”  -

Васил Василев”, СД “Тони” - Антон Николов и РПК 
 
 
 
Таблица: Относителен дял на наетите в индустрията в общия брой наети лица (%) 
година 1999 2000 2001 2002 2003
показател - 22,90 21,34 24,14 17,72
Източник: НСИ 
 
Данните сочат, че заетите в индустриалния сектор в община Трън бележат лек ръст на 
увеличение през 2002 год., но през 2003 год. техният процент драстично намалява.  
 
Преструктурирането на икономиката в община Трън на практика доведе до закриване 
на структуроопределящи предприятия и създаване на частен сектор предимно в 
сферата на търговията, производството на храни и напитки и посредничеството. В 
общината няма сериозни реални инвестиции – местни, външни за региона и/или 
чуждестранни. Липсата на финансиране ограничава предприемаческата активност и 
фирмите не са в състояние да развиват и предлагат на пазара нови продукти и/или 
услуги. От няколкото новосъздадени предприятия – Идеал пайп ООД и Хидрокомп 
ООД може да се очаква да създават заетост в близка перспектива. Тяхната продукция 
има потенциал за реализация на други регионални пазара, а дори и за експорт. 
Активната промоция и реклама на минералната вода, бутилирана в Thorn Spring 
вероятно ще даде добър резултат и ще бъде предпоставка за разширяване дейността 
на компанията. Като част от нейната маркетингова стратегия може да бъде проучване 
възможността за износ в съседна Сърбия, както и създаване на други свързани 
производства. Особено важно е за една “малка” икономика, каквато е тази на община 
Трън, разумно и ефективно да се управляват наличните природни дадености, като 
максимално се оползотворяват техните ресурси и се стимулира създаването на 
свързани производства. В този смисъл концесионирането на находището от златен 
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трахит /риолит/ в с. Лешниковци е наложително и общината ще предприеме сериозни 
стъпки, за да лобира пред правителството за стартиране на този процес.      
  
Туризъм  
 
Развитието на туризма е стратегически приоритет за община Трън, ясно дефиниран 
във всички планови документи, които определят бъдещето на общината за периода 
2000 – 2007 год. През 2002 год., по проект на ПРООН “Устойчиво развитие на селските 
райони”, е разработена Стратегия за устойчиво развитие на община Трън в областите 
туризъм, селско и горско стопанство. През 2005 год. Общинска администрация, 
Общински съвет Трън, съвместно с представители на Съвета по туризъм, 
Туристическо сдружение “Руй”, Ловно-рибарско сдружение Трън и Местна инициативна 
група Трън, разработиха Програма за развитие на туризма в общината за периода 
2005 – 2007 год., чрез която се направи опит да се конкретизират специфичните мерки 
за развитие на туризма, да се начертае план за действие и да се определят 
отговорните институции с техните специфични задължения по отношение постигане 
целите на стратегията.  
Развитието на социалния туризъм за отделните социални групи –  инвалиди, 
работници, ученици, клубове по пещерно дело, алпинизъм, пешеходен туризъм и др. 
заема важно място, като перспективна форма на туризъм в общината. 
В общината има прекрасни възможности за развитие на туризъм. Богатството на 
природни забележителности и феномени биха могли да представлява огромен интерес 
за туристи и любители на природата. Поради тази причина общината, съвместно с 
асоциации и фондации разработва програми за участие в различни инвестиционни 
проекти, предназначени за насърчаване развитието на туризма.   
 
На територията на общината има еленово стопанство, с много сериозен капацитет за 
развитие на ловен туризъм, в непосредствена близост до което е хижа Руй.  
 
Общината има също така потенциал за предлагане на селски и екотуризъм и 
целенасочените усилия да се обучат местни хора и домакинства да предлагат подобна 
услуга биха могли да доведат до доста сериозен успех. Разбира се, освен 
необходимостта от обучение за осъществяването на тази изключително специфична и 
професионална дейност, ще бъдат необходими и доста сериозни средства за 
реконструкции и реновации на места за настаняване, за да могат да съответстват на 
очакваните от туристите стандарти.  
 
Алтернативният туризъм също е едно от стратегическите направления за развитие на 
сектора в общината. Макар и в много от съществуващите национални и/или 
регионални документи да се използва определението “алтернативен” туризъм, много 
често в неговото съдържание се влагат различни дефиниции, разбирания и очаквания. 
Алтернативният туризъм предлага уникална и не-масова услуга за туристите-
ценители, които са в състояние и желаят да платят по-висока цена, за да получат 
специално внимание и да се докоснат до уникални и висококачествени услуги. В този 
смисъл алтернативният туризъм изисква изключителен професионализъм, много 
високо качество на услугата, интегриран продукт, специално внимание към клиента и 
всеотдайност на този, който предлага услугата. Трънско има много дадености – 
природни, културни, наличие на традиции и пр., които могат да бъдат обект на 
алтернативен туризъм. Необходимо е местните хора да бъдат обучени да предлагат 
подобни услуги и да се намерят начини за финансиране изграждането на подходяща 
инфраструктура. Друг важен момент разработването на много модерна стратегия за 
маркетиране и промоция на местния капацитет, която да таргетира големите играчи в 
сферата на туризма – агенции, рекламни къщи и пр., както и да привлича вниманието 
на крайния потребител. Общоизвестните канали за реклама и промоциране – брошури, 
дипляни, филми, интернет страници, също не трябва да бъдат пренебрегвани. 
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В Трънско има потенциал за възраждане на старинни и традиционни за региона 
занаяти – грънчарство, дърворезба, керамика и пр., които лесно могат да се превърнат 
в атракция за туристите. Например в музея на с. Бусинци посетителите могат сами да 
изработват керамични сувенири, да ги оцветяват, да измислят свой дизайн или просто 
да си закупят предварително произведените от местните хора артефакти. 
Природните ресурси при едно добро управление и наличие на сериозен инвеститор, 
лесно ще превърнат региона в притегателно място за туристи – минералната вода в с. 
Трънска Банкя, освен да бъде бутилирана и/или използвана за производство на 
напитки, може да бъде използвана в един бъдещ спа-център, който чудесно се вписва 
в уникално чистата и красива природа на Трън. 
Важно е да се отбележи, че наличието на църкви, манастири и светилища – Св. 
Архангели Михаил и Гавраил, Погановския манастир, Светилище на Св. Петка, Скален 
параклис гр. Трън и пр. - лесно ще допълнят интегрирания продукт, като представят на 
потребителите и възможност за досег до уникалното културно-историческо наследство 
на Трънския край.  
В резултат на осъществени от общината проекти, от 2002 година функционират 
съоръженията на екопътека, даваща възможност да се разгледат отблизо природните 
забележителности на ждрелото на р. Ерма и ждрелото на р. Ябланица. Тази екопътека 
се радва на голяма популярност и вече е част от туристическите дестинации на фирми 
от София и Варна. 
В Стратегията за развитие на туризма в община Трън детайлно са описани типовете 
туристически маршрути, които представляват интерес за посетителите. Те са основно 
групирани в маршрути, подходящи за: културен туризъм, туристически походи, 
природни феномени и автотуризъм. Разработването на маршрутите, маркировката им 
и добавянето на нови лъчеви или кратки тематични маршрути ще се обвърже със 
създаване и предлагането на цялостен интегриран туристически маршрут.  
 
  
 
Туристическа инфраструктура 
  
Паралелно с действията, свързани с популяризиране на общината като обект за 
туризъм, трябва да се вземат бързи мерки за развитие на дейностите, обслужващи 
туризма. Към настоящия момент легловата база все още не е достатъчна, за да 
посрещне евентуален висок посетителски интерес. 
Единственото място за настаняване и нощувка в град Трън е хижа “Ерма”, с капацитет 
25 легла в стаи с етажен санитарен възел. Към хижата работи и механа с 50 места. 
Хижа “Руй”, намираща се под връх Руй на 1500 метра, предлага 40 легла за туристи, 
пътят до хижата е достъпен само за автомобили с висока проходимост. Има ски влек и 
ски оборудване. 
От м.февруари 2005 година работи мотел в с.Слишовци, който предлага 24 легла в 
двойни стаи и 12 допълнителни легла, със самостоятелни санитарни възли, ресторант 
и зала, подходяща за семинари и конференции. 
 
В град Трън работят 13 заведения – основно кафе-аперитиви, гостилница, пивница и 
две механи. Подобни заведения има и в селата Филиповци, Парамун, Зелениград, 
Туроковци, Главановци, Ярловци, Стрезимировци, Горочевци,  Ломница, Лялинци и др. 
За сега има категоризирана настанителна база за селски туризъм в с. Филиповци и с. 
Горочевци.  
 
От м.август 2004 год. функционира Туристически Информационен център в гр.Трън, 
който има собствена интернет страница и дава информация за възможностите за 
туристически посещения в общината, оказва съдействие при изготвяне на маршрути и 
предлага брошури и мултимедийни дискове с туристическите атракции. Една от 
основните дейности на Центъра към момента е изграждането на мрежа от квартири за 
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настаняване на туристи. Важен елемент от работата на Центъра, също така е и 
промоцията и рекламата на възможностите за туризъм в Трън. Както вече споменахме 
по-горе в текста, тя трябва да бъде модерна, атрактивна и да стигне до максимален 
брой потенциални потребители на туристическите услуги в общината.  
 
Общинската администрация в Трън е основният координатор на усилията на всички 
заинтересовани страни в областта на туризма. В гр.Трън е създаден Съвет по 
туризъм, чиято основна функция е да подпомага усилията на Общината за развитие на 
сектора.  Местната инициативна група, създадена по проекта за “Устойчиво развитие 
на селските райони”, която работи в сферата на селския и екотуризма също има 
своята важна роля в процеса и е активен партньор на Общината. Заинтересовани 
страни са Общинският исторически музей, Читалище “Гюрга Пинджурова”, 
Туристическото дружество “Руй”, Ловно-рибарско сдружение “Руй”, Туристически 
информационен център Трън и други неправителствени организации, и те активно 
могат да бъдат включени в интересния и уникален интегриран туристически продукт. 
 
Осъществени или текущи програми и проекти, свързани с туризма. 
 
Важно е да направим кратък преглед на вече осъществените и реализиращите се в 
момента програми, проекти и инициативи, свързани с туризма: 
 
По проект на БАСЕТ, финансиран по програма ФАР, бе извършено трасиране и 
изграждане на дървени съоръжения на екопътека на ждрелата на река Ябланица и 
река Ерма. Идеята възниква спонтанно през 1998 г. и е по инициатива на БАСЕТ. 
Проектирането и изграждането на следващия етап бе през периода 2001-2002 г. В 
резултат от този проект се създаде една от основните атракции в Община Трън.  
 
Отново по проект на БАСЕТ през 2001 г. е проведен курс за собственици на селски 
къщи, чиято основна задача беше да им предостави допълнителна квалификация, за 
да стартират свой собствен бизнес в сферата на туризма и да превърнат къщите си в 
обект за селски туризъм. 
 
През 2002 г. в общината е проведено обучение на безработни за придобиване на 
знания и умения в областта на селския туризъм, отново с основна цел мотивиране за 
стартиране на малък собствен бизнес.  
 
През 2004 г. по проект “Устойчиво развитие на селските райони” на ПРООН и МЗГ 
съвместно с община Трън се изгради и функционира Туристически информационен 
център в гр.Трън. Стойността на проекта е 32 000 лв.  
 
По същия проект се извършва финансиране на малки обществено-полезни и 
иновативни проекти в областта на селското и горското стопанство и алтернативния 
туризъм. “Моят дом – моят бизнес” е проект, чиято цел е създаване на база за 
разгръщане на туристическия потенциал на общината. Неговата стойност до момента 
е 20 188 лв. По проекта се създадоха 40 места за настаняване - къщи, които са в 
близост или до гр.Трън, или до природни и културни забележителности. Създадена е 
мрежа от места за настаняване със собствен запазен знак, който се поставя на всяка 
къща и ще удостоверява качеството на предлаганите услуги. Първият етап на проекта 
е завършен и до момента са категоризирани стаи в две къщи в селата Филиповци и 
Горочевци. Категорията за Филиповци е една звезда. За стаите в Горочевци – три 
звезди. 10 къщи са идентифицирани и ще бъдат предложени за категоризиране. 
Концепцията е местата да са от т.нар. тип “bed and breakfast” /B&B/ в селата Ломница, 
Турковци, Бусинци, Ярловци, Вукан и Горочевци и една в град Трън. Важен елемент на 
проекта е, че собствениците на къщите са обучени в специализираните умения да 
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управляват свой собствен бизнес в сферата на туризма. До момента в обученията са 
се включили 15 човека. Процеса е отворен. 

  
Иновативният проект “Демонстрационен пункт за билки Ерма” представлява на около 2 
декара създадени насаждения с билки, които виреят в района (риган, мащерка, лайка, 
равнец, горска ягода и др.) и посещение на пункт за представяне и продажба на 
разнообразни билки и подправки. Пунктът се намира близо до екопътеката при 
ждрелото на р. Ерма и по този начин може да стане част от комбиниран туристически 
маршрут.  
Друг иновативен проект е свързан с развитието на селски туризъм и неговата цел е 
изграждане на овцеферма “Рашко” за отглеждане на 150 овце.   
 
Община Трън също така кандидатства с проект по програма ФАР за изграждане на 
канализация в кв. Мурговица; подаден е проект и по САПАРД, както и други, 
насърчаващи развитието на туризма програми.  
 
 
 
СЕЛСКО СТОПАНСТВО 
 
Според преброяването, където обект на наблюдението са частните земеделски 
стопанства на домакинствата, към 1 март 2001 г, в общината има 2118 земеделски 
стопанства. Те представляват 82,4% от всички домакинства в общината (2571). 
Стопанисваната от земеделските стопанства земеделска земя е годна за производство 
на растителни продукти и отглеждане на селскостопански животни. Притежаваната  
селскостопанска техника  се използва за собствено производство или за услуги на 
друго стопанство или ферма. 
 
ПРЕБРОЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА НА 01.03.2001 Г. 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЯТА ПО ОБЩИНИ НА 01.03.2001 Г. 
         (Декари)

в т.ч. 

Общини 
Стопан- 
ства - 
брой 

Стопани-
свана 
земя 

Мери и 
пасища

Обрабо-
тваема 
земя ниви оранже-

рии 

трайни 
насажде-
ния 

естестве-
ни 
ливади 

неизпол-
звана 
обрабо- 
тваема 
земя 

          
Общо 34839 145101 2408 142693 69168 208 4366 32317 36634 
в т.ч.          
   Брезник 2971 21538 111 21428 13099 3 49 5062 3214 
   Земен 1783 8450 650 7800 2798 3 96 2688 2215 
   Ковачевци 1022 5076 64 5012 2023 4 112 2023 850 
   Перник 20269 75347 1083 74264 32778 139 3386 13743 24218 
   Радомир 6676 24511 247 24264 15347 42 432 4852 3591 
   Трън 2118 10179 254 9925 3122 16 290 3951 2546 
 
Растениевъдство 
Има добри условия за отглеждане на зърнено-житни култури, картофи, хмел, малини, 
френско грозде, култивирана шипка, къпина, лешник, култивирани билки, като 
климатичните и природни дадености не са подходящи за отглеждане на други видове 
култури. 
Затворената котловина на Знеполе води до големи температурни инверсии. Разликата 
между дневните и нощни температури достига до 30º С. Късните пролетни и ранни 
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есенни слани са неблагоприятен фактор, който намалява вегетационния период на 
редица култури. Поради тази причина перспективни за отглеждане в общината са 
селскостопанските култури с къс вегетационен период.  
Част от обработваемата земя е с влошени физико-механични свойства (плитък 
хумусен хоризонт), разположена е на наклонени и пресечени терени, с ниска 
бонитетна оценка. Това дава отражение и е причина за сравнително ниските средни 
добиви в селското стопанство. 
Характерните култури, които традиционно се отглеждат са: картофи, ечемик,  фуражни 
култури. 
 
Животновъдство 
 
Таблица: Основни показатели в животновъдството 
Трън  1999 2000 2001
Говеда 1561 1041 823 
 в.т.ч.крави 1068 714 567 
Биволи - - 4 
Свине 889 588 757 
Овце 5365 4239 4197
Кози 2187 1916 1773
Птици 10417 9689 9780
Пчелни семейства 1372 1058 437 
Коне, магарета, мулета и катъри - - 253 
Източник: НСИ 
 
Данните, представени в таблицата илюстрират трайната тенденция на намаляване на 
броя на отглежданите в общината животни.  
 
Животновъдството е основен поминък за населението, но стопанствата са преди 
всичко дребни семейни единици. В общината има доста благоприятни условия за 
развитие на говедовъдството и овцевъдството. Според преброяването през 2001г., 
1487 частни земеделски стопанства отглеждат животни (70,2% от земеделските 
стопанства). Стоковото животновъдство е застъпено съвсем слабо, поради липсата на 
изкупвателни пунктове и на пазари за продукцията. Продукцията все още не е 
екологично сертифицирана, а това вече е задължително условие за повишаване на 
себестойността и възможностите за реализирането и на пазара. Секторът се 
характеризира, също така, със спад в продуктивността както в говедовъдството, така и 
в овцевъдството, като причините за това са преди всичко непълноценното хранене на 
животните и отсъствието на каквато и да е селекционна дейности. Това, от своя 
страна, има своето обяснение във факта, че дребните стопани не разполагат с 
механизми, възможности, а и умения да осъществяват модерно и печелившо 
животновъдство. Въпреки това, при една добре разработена програма за насърчаване 
развитието на сектора, поради даденостите в общината, той може да се превърне в 
един от основните източници на заетост за местното население. 
 
Макар и сравнително слабо експлоатирано към настоящия момент, 
пчеларството/медопроизводството е също така с голям потенциал, който се базира на 
два изключително благоприятни фактора – биоразнобразие и чиста природа. 
Естествено, много усилия трябва да бъдат насочени към разработването на пазари за 
произведената продукция, предварителни проучвания, маркетинг, реклама и 
предлагане на уникална производствена марка. 
 
Усвояването на добрите възможности за развитие на животновъдство, съчетано с 
производство на екологично чисти млечни продукти и мед могат да се превърнат в 
един от основните лостове на икономическото развитие в общината. 
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Таблица: Селскостопански животни по общини на 01.03. 2001 г. 
         (Брой) 

Говеда 

Общини общо в т.ч. 
крави 

Биволи Свине Овце Кози Птици 
Пчелни 
семей-
ства 

Коне,ма-
гарета, 
мулета 
и катъри

          
Общо 7119 5755 46 9684 26382 14175 160108 4842 2330 
в т.ч.          
   Брезник 1138 893 5 1480 6407 1917 18632 820 422 
   Земен 516 402 - 551 1016 1355 9288 507 137 
   Ковачевци 487 318 2 456 979 770 7540 239 46 
   Перник 2036 1695 12 3721 8782 5130 68945 1495 826 
   Радомир 2119 1880 23 2901 5001 3230 45923 1344 646 
   Трън 823 567 4 575 4197 1773 9780 437 253 
 
 
 
Идеи за малки проекти: 

° Създаване на малки мандри за преработка на млякото до сирене и 
кашкавал; 

° Организиране  изкупуването на животинската продукция; 
° Създаване на условия за екологично производство на мляко, сирене, 

кашкавал, месо, мед 
° Екологично сертифициране на продукцията от животновъдството 

 
Горско стопанство 
 
Общината разполага с богати горски масиви с възможност за развитие на дърводобив, 
дървообработване и предоставяне на разнообразни на дърводелски услуги. Горският 
фонд на общината се стопанисва от Държавно лесничейство “Трън”. Площта му е 
336 803 дка. Лесоустройственият проект на лесничейството осигурява добри 
предпоставки за стопанисване и ползване на горския фонд.  
Основните горскостопански дейности, които се развиват в горските територии са: 
дърводобив, възобновяване и залесяване, реконструкция на слабопродуктивни гори. 
Горите в района на общината, в по-голямата си част, са държавна собственост. В 
резултат на възстановяването на собствеността върху горите и земите от горския 
фонд, значително се увеличи делът на частните гори – площта им е общо 28426 дка.  
Местното население ползва дърва за огрев и малки количества строителна дървесина. 
Голяма част от пашата на добитъка се осигурява от горите. Добивите на сено от 
горските поляни и ливадите покриват до известна степен нуждите на държавните 
лесничейства и подхранването на дивеча през зимата. От дъбовите насаждения се 
добива листников фураж. Допълнителни приходи за населението носи събирането на  
горски плодове и билки.  
 
Райони за целенасочено въздействие 
 
Според дефинициите на Закона за регионалното развитие, отразени в Регионалния 
план за развитие на ЮЗРП, община Трън се определя като: 

- изостанал селски район; 
- изостанал граничен район; 
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- изостанал планински район. 
Това, от своя страна, ще даде възможност на Общината да има достъп до ресурси, 
насочени към подобряване качеството на живота в подобен тип региони в България.   

Основни изисквания към бизнес-средата, осигуряваща растеж и развитие  
 
Ролята на властите (областна администрация, местни власти) и на организациите за 
подкрепа на бизнеса е преди всичко в това да създадат благоприятна среда и да 
спомогнат за формирането и изявяването на латентните конкурентни предимства на 
общинската икономика, като акцентират върху онези условия, които излизат извън 
възможностите и интересите на индивидуалните предприемачи. Особено важни 
компоненти на средата са наличието на добре развити и ефективно функциониращи 
сектори, насърчаващи развитието на предприемачеството и осигуряващи достъпа до 
пазари, квалифицирана работна ръка, развита инфраструктура и не на последно място 
– наличието на финансови институции, заинтересовани от инвестиции в 
новосъздаващи се фирми. Поради спецификата на Община Трън и наличието на 
предимно микро и малки предприятия, най-важната задача на общинската 
администрация е да осигурява, в рамките на своите правомощия и възможности, 
активна подкрепа за тези стопански субекти.  

Развитието на общинската икономика на Трън и ускоряването на местния 
икономическия растеж се определя от създаването на нова, както и подобряването на 
съществуващата бизнес-инфраструктура, което да осигури: 
 

1. Регулирани, проучени и благоустроени терени, годни за предоставяне на 
потенциални инвеститори  за изграждане на нови производствени мощности. 

2. Осигурени до терените пътища, ел.енергия, вода, канал, пречиствателни 
съоръжения, природен газ и други комуникации 

3. Наличие на население в трудоспособна възраст и добре функционираща 
система на образование за придобиване на  професионална квалификация на 
кадрите. 

4. Създаване от местната власт на бюра за услуги с офиси/гишета/ за бизнеса. 
Целесъобразно е предлаганите услуги  да обхващат: 

a. Бързо уреждане на взаимоотношенията с местната власт по отношение 
определянето на терените 

b. Бързо уреждане на взаимоотношенията на потенциалните инвеститори, 
придобили терени с техническите служби на общината за получаване на 
разрешителни за строителство.  

c. Достъпни бързи връзки с местните представители на държавните служби 
като: данъчни, НОИ, Статистика, ХЕИ, ДВСК, РИОПС, митници и други на 
принципа обслужване на едно гише. 

5. Подкрепа от местната власт  за създаване на местни организации, работещи в 
помощ на бизнеса за предоставяне на консултантски, обучители и други услуги 
и т.н.  

 
  

Основни изводи и препоръки  
 
Особеностите на икономическия контекст в община Трън биха могли да се 
характеризират като: 

o Наследена неефективна стопанска инфраструктура; 
o Липса на реални инвестиции (местни, национални и чужди), които да 

стабилизират и да предпоставят ръст на индустрията и услугите; 
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o Ограничени възможности на стопанските единици за достъп до ресурси, които 
да им позволят финансиране и самофинансиране на традиционни и 
разработване на нови производства/услуги; 

o Нерационална капиталова структура на част от стопанските субекти, създаваща 
в определени моменти значителни ликвидни проблеми;  

o Морално и физически остаряло оборудване и произтичащите от това проблеми, 
свързани с производството на неконкурентна продукция и ниска 
производителност на труда; 

o Ограничаване на частните инвестиции и предприемаческата активност главно в 
сферата на търговията на дребно, производството на храни и напитки, 
транспорт, посреднически дейности; 

o Ограничени инвестиции и предприемаческа активност в индустриалните 
дейности и селското стопанство; 

o Основен двигател на растежа се очертава секторът на туризма, както и 
пълноценното използване на наличните на територията на общината природни 
ресурси;  

o Привличането на инвестиции е необходимо, но не и достатъчно условие за 
увеличаване конкурентоспособността на местната икономика. Предприятията 
ще трябва да преминат през т.н. първи цикъл инвестиции, които целят 
понижаване на себестойността и/или повишаване на качеството на текущия им, 
най-често конвенционален продукт. За да станат конкурентоспособни в 
средносрочен план, ще трябва да последват нови инвестиции за разработване 
на иновативни продукти, продукти (и услуги) с по-голяма добавена стойност и 
вплетен интелектуален труд. 

o Конкурентните сили ще наложат на малките местни фирми групиране в 
кластъри или сходни образования, чрез които да споделят знания и ресурси. 
Това е процес, който ще бъде по-ефективно да се насърчава и подкрепя от 
страна на местната администрация, а да се инициира от самите фирми. 

o Данните на НСИ в национален мащаб показват, че вече 98-99 % от всички 
предприятия са МСП. Мнозинството от тях работят, за да обслужват 
регионалния пазар, т.е. те произвеждат и доставят т.н. нетъргуеми стоки и 
услуги. Това означава, че те трябва да имат в по-голяма степен креативни, 
маркетингови и мениджърски знания и умения.  

o В случай на динамичен растеж, общинската икономика  ще бъде изправена 
пред затруднения в набирането на качествен, квалифициран и дисциплиниран 
персонал по отношение на дейности, изискващи високи нива на знания и 
умения: креативни, технически умения за създаване на нов продукт; 
мениджърски умения за управление на дейностите по производството; 
маркетингови умения за успешна реализация на новите продукти. Такива 
човешки ресурси към момента са в недостиг на местния пазар на труда, което е 
пречка за развитието на бизнеса.   

o Община Трън трябва да изгради работещ механизъм за активна конкуренция и 
привличане на инвестиционни проекти от чужди инвеститори, които по принцип 
се насочват към България и региона.   

o Необходими са бързи мерки за пълноценно използване на всички налични 
местни ресурси -  материални, човешки и природни, за да се насърчи и 
гарантира устойчив икономически растеж и условия за привличане на външни 
за региона инвестиции.   
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РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 
 
  

Демографска характеристика 
 
Правилното очертаване на динамиката в демографската картина на общината - брой и 
структура на населението по пол, възраст, образование, заетост, миграционни 
процеси, е важна предпоставка за формиране на ефективни управленски решения, 
отнасящи се до бъдещето на общината като цяло и в частност до нейното социално-
икономическо развитие. 

Целта на описаните по-долу демографски особености на община Трън е да се 
формулират ясно тенденциите, които ще оказват влияние на общата бизнес активност 
в краткосрочен и средносрочен план.  

 

Общият брой на населението в община Трън към 31.12.2003 г. е 5461 души, което 
представлява 3,8 % от населението на област Перник. Населението само на град Трън 
е 2659 души. 

 
 
Таблица: Население към 31.12.2003 год. по местоживеене и пол – област Перник 
    всичко    мъже     жени   всичко  мъже  жени    всичко  мъже  жени
  ПЕРНИК       144104 70190 73914 108836 52655 56181 35268 17535 17733
   Брезник       8256 4032 4224 4104 1998 2106 4152 2034 2118 
   Земен         3980 1973 2007 2147 1054 1093 1833 919 914 
   Ковачевци   2263 1142 1121 - - - 2263 1142 1121 
   Перник        101012 49012 52000 85206 41130 44076 15806 7882 7924 
   Радомир      23132 11324 11808 14720 7160 7560 8412 4164 4248 
   Трън          5461 2707 2754 2659 1313 1346 2802 1394 1408 
Източник: НСИ 
 
Таблица: Население, естествен и механичен прираст по области, градове и пол 
Области   Население към 31.12.2003 г. Естествен  прираст за 2003 г.  Механичен прираст за 2003 г.
   Градове всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 
ПЕРНИК 108836 52655 56181 -682 -363 -319 -1992 -1018 -974 
    Батановци 2556 1247 1309 -21 -20 -1 -10 -7 -3 
    Брезник 4104 1998 2106 -9 0 -9 -68 -24 -44 
    Земен 2147 1054 1093 -27 -18 -9 -23 -13 -10 
    Перник 82650 39883 42767 -546 -270 -276 -1340 -694 -646 
    Радомир 14720 7160 7560 -69 -48 -21 -510 -263 -247 
    Трън 2659 1313 1346 -10 -7 -3 -41 -17 -24 
Източник: НСИ 
 
 
 
 
Таблица: Вътрешна миграция на населението през 2003 год. по общини и пол – обл. Перник 
     Заселени   Изселени    Механичен прираст 
Общини всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 
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ПЕРНИК 2962 1449 1513 3823 1802 2021 -861 -353 -508 
   Брезник 199 101 98 193 83 110 6 18 -12 
   Земен 212 120 92 116 54 62 96 66 30 
   Ковачевци 335 174 161 37 17 20 298 157 141 
   Перник 1476 677 799 2456 1157 1299 -980 -480 -500 
   Радомир 535 269 266 873 420 453 -338 -151 -187 
   Трън 205 108 97 148 71 77 57 37 20 
Източник: НСИ 
 
  
 
Таблица: Население в трудоспособна възраст 
Области   Общо                  В градовете   В селата   
    Възраст всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 
 Област Перник                144104 70190 73914 108836 52655 56181 35268 17535 17733
Под трудоспособна възраст 3098 1564 1534 2497 1252 1245 601 312 289 
В трудоспособна възраст 18957 9707 9250 16164 8228 7936 2793 1479 1314 
Над трудоспособна възраст 40252 15384 24868 23069 8350 14719 17183 7034 10149
  Община Трън                 5461 2707 2754 2659 1313 1346 2802 1394 1408 
Под трудоспособна възраст 625 325 300 525 264 261 100 61 39 
В трудоспособна възраст 2427 1396 1031 1600 850 750 827 546 281 
Над трудоспособна възраст 2409 986 1423 534 199 335 1875 787 1088 
 
 
  
Основните фактори за влошеното възпроизводство на населението, наред с общите 
тенденции за намаляването на неговия брой са и тежкото икономическо състояние на 
домакинствата в общината, ограничените възможности за самоподпомагане със 
селскостопанска продукция в сравнение с други региони на страната, намаление на 
потреблението, влошеното здравно състояние, както и тежката социално-
икономическа обстановка в следствие на дългогодишната неефективна 
индустриализация на производствени мощности през последните 20 – 30 години. Може 
да се очаква, че намалението на населението в общините по западната граница на 
област Перник - Трън, Земен и Брезник - ще бъде по-голямо в следствие на влошената 
възрастова структура и икономическа състояние на общините. 
 
По отношение на етническата характеристика, в община Трън населението е 
преобладаващо българско, като има наличие на значителна ромска група, която живее 
в добро разбирателство и без всякакви противоречия с местното население. 
 
 
 
ЗАЕТОСТ И БЕЗРАБОТИЦА В ОБЩИНА ТРЪН 
 
Икономически активното население в област Перник към 31.12.2004 год. Е 67 851 
души, а равнището на безработицата, изчислено на база икономически активно 
население, възлиза на 11.4 %. Равнището на безработица в областта е неравномерно 
разпределени, като данните сочат, че община Трън в края на 2004 год. Е все още с 
най-висок ръст на безработица. Макар че в сравнение с 2003 год. безработицата е 
намалена със 7 %, този факт има своите основания не в реалното икономическо 
раздвижване в региона, а на многобройните програми за временна заетост и активните 
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мерки на пазара на труда, финансирани от МТСП, които рефлектираха по-скоро върху 
статистиката, отколкото върху промяна в качеството на живота на местните хора.  
 
Таблица: Равнище на безработицата в % 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 
25,34 26,30 28,66 28,83 28,39 21,49
Източник НСИ и Областна стратегия за  
развитие на Област Перник 2005 – 20015 г.  
 
Таблица: Регистрирани безработни в бюрата по труда към 31.12. по общини в област 
Перник /бр./ 
Общини 1999 2000 2001 2002 2003 
Общо 8974 10189 10429 9925 7852 
в  т. ч.      
   Брезник  540 712 699 688 596 
   Земен 186 160 236 203 155 
   Ковачевци  101 92 167 86 85 
   Перник 5806 6566 6680 6635 4931 
   Радомир 1730 2025 1956 1728 1509 
   Трън 611 634 691 585 576 
Източник: НСИ 
  
Таблица: Регистрирани безработни в бюрата по труда към 31.12. по степен на образование 
и общини 
 1999 2000 2001 2002 2003 
Трън 611 634 691 585 576 
в  т. ч.           
висше 6 14 6 9 11 
средно 198 210 223 207 205 
основно и по ниско 407 410 462 369 360 
 
Статистическите данни сочат, че най-голям е процентът на безработните, които са с 
основно и по-ниско образование – една типична за страната картина, която за 
изостаналите райони е особено тревожна, защото ниско квалифицираната работна 
ръка трудно може да бъде включена в нови проекти на външни инвеститори,  
изискващи съвременни познания и умения в различни области. 
В община Трън преобладава населението с основно и под основно образование, като 
хората в трудоспособна възраст с висше образование са 5%, 40% са завършилите 
средно образование и 65% са тези с по-ниско образование.  
 
 
СТРУКТУРА НА ЗАЕТОСТТА 
 
В структурата на заетостта доминиращ дял заемат хората, които работят в бюджетни 
предприятия и организации, 25% са заети в промишлеността, 10% в селското 
стопанство и дърводобива и едва 5% работят в сектора на услугите.  
 
Таблица: Наети по трудово и служебно правоотношение по отраслови сектори и общини 
през 2001-2003 година 
 
 2001 2002 2003
Трън - общо 628 671 790
в т.ч. Селско, ловно и горско стопанство  - - ..
Рибно стопанство - - -
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Добивна промишленост - - - 
Преработваща промишленост 134 162 140
Снабдяване с електрическа и топлинна енергия, газообразни 
горива и вода - - -
Строителство - - -
Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и 
мотоциклети,налични вещи и стоки за домакинството 84 78 108
Хотели и ресторанти 8 3 7
Транспорт, складиране и съобщения 60 62 61
Финансово посредничество 5 .. ..
Операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и 
бизнесуслуги - - -
Държавно управление и отбрана:задължително обществено 
осигуряване 130 153 192
Образование 75 70 68
Хуманно здравеопазване и социални дейности 84 101 118

Други дейности обслужващи обществото и личността 48 .. ..
Източник: НСИ 
 
Таблица: Средна годишна работна заплата на наетите по трудово и служебно 
правоотношение по отраслови сектори и общини през 2001 - 2003 година 
 2001 2002 2003
Трън 2096 2598 2634
в т.ч. Селско, ловно и горско стопанство  - - ..
Рибно стопанство - - -
Добивна промишленост - - -
Преработваща промишленост 1257 1496 1605
Снабдяване с електрическа и топлинна енергия, газообразни 
горива и вода - - -
Строителство - - -
Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и 
мотоциклети,налични вещи и стоки за домакинството 1386 1953 1657
Хотели и ресторанти 875 800 1311
Транспорт, складиране и съобщения 3137 3306 3678
Финансово посредничество 3389 .. ..
Операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и 
бизнесуслуги - - -
Държавно управление и отбрана:задължително обществено 
осигуряване 3062 3790 3653
Образование 2581 3070 3341
Хуманно здравеопазване и социални дейности 2027 2589 2970
Други дейности обслужващи обществото и личността 1229 .. ..
Източник: НСИ 
Средната работна заплата е най-висока в секторите “Транспорт, складиране и 
съобщения” и в “Държавно управление и отбрана...”. През последните три години тя 
бележи много нисък средногодишен ръст, който се дължи преди всичко на 
правителствените мерки за повишаване на средната работна заплата на заетите в 
бюджетната сфера. В сектора “Хотели и ресторанти” СРЗ 2003 год. бележи ръст от 
50% спрямо тази през 2002 год., което е много добър показател за развитието на 
сектора и е факт, който потвърждава това, че туризмът може да бъде определен като 
приоритетен за икономическото развитие на общината отрасъл. 
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ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
 
В област Перник системата на здравното обслужване е представена от 6 болнични, 45 
амбулаторно-поликлинични заведения със 735 легла, Регионална инспекция за 
опазване и контрол на общественото здраве и 2 центъра. В община Трън на пряко 
подчинение на общината е една общинска болница. 
СБАЛВБ “Д-р Стамен Григоров” разполага с клинична лаборатория, рентгенов и 
ехографски апарат, ехокардиография, физиотерапия. Наличните лекарски практики 
обхващат населението от цялата община. Има една аптека и магазин за лекарствени 
препарати без рецепта. 
 
През 1999 год. болницата е разполагала с 35 легла, през 2000 – 30 легла, 2001 – 30 
легла и 2002 и 2003 год. – 20 легла. По отношение работещите в общината 
квалифицирани медицински специалисти през 1999 год. са работили 11 лекари и 3 
стоматолози, през 2000 – 10 лекари и 3 стоматолози, а от 2001 год. в общината 
работят 8 лекари и 3 стоматолози.  
Предвид застаряващото население, ниските доходи, липсата на здравна култура сред 
ромското население, бихме могла да направим заключението, че и материалната, и 
кадровата осигуреност в общината са крайно недостатъчни. Община Трън трябва да 
положи максимални усилия, за да задържи мотивира квалифицирания медицински 
персонал да остава да работи на територията на общината. 
  
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 
  
Социалното подпомагане се изразява в предоставянето на социални помощи и 
социални услуги. Видовете социални помощи, регламентирани със закона за социално 
подпомагане са: месечни, целеви и еднократни. С промените в закона се дава 
приоритет на развитието на услугите в общността. Социалните услуги предоставени в 
общността са: личен асистент, социален асистент, домашен помощник, ДСП, дневен 
център, център за социална рехабилитация и интеграция, център за временно 
настаняване, приемна грижа, кризисен център за настаняване от семеен тип, защитени 
жилища и обществени трапезарии. На територията на община Трън се извършват 
следните социални услуги, предоставени в общността: 

• Личен асистент – лице, полагащо постоянни грижи за дете или възрастен с 
трайно увреждане, за тежко болен, за задоволяване на ежедневните му 
потребности. Дирекция „СП” община Трън е сключила 10 трудови договора с 
лица назначени като „лични асистенти”. 

• Домашен помощник  

• Приемна грижа – отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, което е 
настанено по реда на ЗЗД в семейство на съпрузи или при отделно лице въз 
основа на договора. 

 Социалните услуги се определят като дейности, които подпомагат и разширяват 
възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот. Съгласно чл.36 от 
ППЗСП социалните услуги са обособени в две големи групи, в зависимост от средата, 
в която се предоставят: социални услуги, които се предоставят в общността и 
социални услуги, които се предоставят в специализирани институции. Социалните 
услуги,  извършвани от Домашния социален патронаж в гр.Трън, съгласно 
действащото законодателство са дейност на общините и се финансират изцяло от 
Община Трън. Те представляват първата голяма група. Специализирана институция, 
която включва втората група услуги, е Домът за възрастни хора с физически 
увреждания, разположен в с.Слишовци, община Трън. Финансирането на дома е 
съгласно същите нормативи и е делегирана държавна дейност на общината.  
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Домашният социален патронаж в гр.Трън обслужва 40 патронирани лица. Услугите, 
които получават обслужваните лица са: доставяне на храна по домовете; съдействие 
за снабдяване с отоплителни материали; покупка на лекарствени средства и 
съдействие за получаване на медицинска помощ; подържане на хигиена в домовете;  
извършване на административни, финансови и правни услуги и др. В момента 
персоналът, който извършва тази дейност се състои от 9 души, разпределени както 
следва: счетоводител – 1; касиер-домакин – 1; социален работник–калкулант – 1; 
готвач – 1; помощник готвач – 1; санитар – 1; разносвач на храната – 1; шофьори – 2. 

С цел поевтиняване на храната на обслужваните лица, Община Трън закупи нов 
автомобил, с по-икономичен разход на гориво, който дава възможност да се намалят 
транспортните разходи и това предполага през следващите години капацитетът на 
обслужваните лица в ДСП Трън да достигне 60 души. 

  
ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Както вече отбелязахме, образователното равнище на населението е сравнително 
ниско. Преобладава относителният дял на населението с основно и по-ниско 
образование, като това се отнася за заетите лица и в обществения, и в частния сектор. 
Негативната тенденция за изселване на високо образовани и добре квалифицирани 
лица е типична за период не по-малко от 40години. От общината са се изселили 
високо квалифицирани строители, разнесли славата на трънските майстори по цялата 
страна, керамични специалисти прославили Бусинската керамика, изкусни дърводелци 
и много други работници и специалисти, инженери и интелектуалци. Една от важните 
задачи на община Трън е да намери начини, с които да направи опит да мотивира част 
от тях да се завърнат в Трънския край или да лобират в полза на общината. 
 
Образователната система в община Трън е развита съобразно потребностите на 
сравнително малкия брой население и ограничения брой деца в училищна възраст. 
Според статистическите данни през 2001 год. децата са били 243, неграмотните 111, а 
хората с под основно образование – 1369. Всички те са потенциални потребители на 
образователната система в общината.  

На територията на общината образователните институции са: 1 бр. общо 
образователно училище – СОУ „Гео Милев”, 1 Професионална гимназия за подготовка 
на строители за външно и вътрешно оформяне на сгради и строителни техници – 
Трънска професионална гимназия „Вл.Тричков”, 1 бр. детски градини – ОДЗ „Ален 
мак”. Училища в селата няма.  
 

Заетите в сферата на образованието специалисти са: 

СОУ”Гео Милев” – 41; ОДЗ „Ален мак” – 10; Трънска професионална гимназия „Владо 
Тричков” – 13; Център за работа с деца – 2. Общо заетите в сектор образование са 66, 
като от тях: 47 са педагогически персонал и 19 - непедагогически. 

На територията на общината е разположен и Дом за отглеждане и възпитание на деца, 
лишени от родителски грижи, който е на  държавна издръжка и има по-скоро социални, 
отколкото образователни функции и поради тази причина педагогическият персонал на 
Дома не е включен в горните цифри.  

 
  
КУЛТУРА, СПОРТ, КОМУНИКАЦИИ 
 
Културните дейности (в т.ч. библиотечното обслужване) се организират в 14 читалища, 
като най-голямо е читалище “Гюрга Пинджурова” в Трън. То стопанисва сграда със 
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салон с 520 места и театрална сцена, камерна зала и библиотека. Към читалището е 
формиран фолклорен състав “Трънски ритми”, в които участват 50 млади хора. 
 
В град Трън има спортна зала за състезания по волейбол и баскетбол, футболен 
стадион и няколко спортни площадки. Към СОУ “Гео Милев” се строи спортен комплекс 
с басейн, но поради недостиг на финансови средства довършителните работи се 
реализират сравнително бавно във времето. 
В с. Банкя се намира може би първата построена в страната лятна къпалня, която 
заедно с няколко подходящи места на р. Ерма и р. Ябланица представят чудесни 
места за летен отдих на жителите на Общината. Когато бъде завършен строежът на 
почивната база в местността “Ждрелото”, на разположение на жителите целогодишно 
ще има плувен басеин.  
Спортуването на младежите се организира от СК “Ерма 96” в групи. Представени са 
спортовете волейбол, шах, тенис на маса и спортна гимнастика. Със съдействието и 
под ръководството на пернишкия клуб по таекуондо „Стримон” функционира група за 
подготовка на деца от различни възрасти. Възможности за спортуване на децата 
предлага и Общинският център за работа с деца, който организира туристически 
излети за деца, с цел изследване на местната флора и фауна, запознаване с 
географски особености  и историческите дадености на Трънско.  
 
В общинския център – гр. Трън е изградена мрежа от 18000 метра на кабелен 
оператор с около 250 клиенти. Националните телевизии се приемат  на почти цялата 
територия на общината. 
 
В община Трън работи една гражданската организация, регистрирана по ЗЮЛНЦ – 
това е Местната инициативна група, чието създаване е един от резултатите на 
финансирания от ПРООН проект “Устойчиво развитие на селските райони”. Факт е, че 
местните хора, които са ангажирани в дейността и, проявяват достатъчно активност и 
кандидатстват с проектни предложения по доста от отворените за региона програми. 
Местната инициативна група разработва проекти и ги осъществява в областта на 
развитие на селското стопанство и туризма. Нейно дело е мрежата от къщи от типа 
легло и закуска. Одобрените проекти на МИГ за 2006 г. са: 
- „Трън – част от глобализирания свят” – проекта е за създаване на интернет клуб и 
връзка за доставка на интернет на територияата на община Трън. Включва ремонт на 
помещение, закупуване на компютри и оборудване на 9 работни станции. 
- „Да хапнем трънски мед” – проекта е за създаване на пчелин с 30 броя пчелни 
семейства за производство на биологично чист мед и пчелни продукти.  
- „Добре дошли в къща МАТАЗ” – проекта е за ремонт на съществуваща къща и 
приспособяването за посрещане на туристи. На приземния етаж ще се обособи 
музейна сбирка, описваща живота на Франц Йосиф Матаз. 
- Проект , финансиран от фондация „Еко общност” – „Биологично чисти ябълки – 
бъдещето на овощарството в Трънско”. Проектът е за създаване на три декара 
ябълкова градина в с.Богоина. Ябълките ще са местни сортове. 
. 
 
  
 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

Транспортна инфраструктура 
 
Пътните връзки в общината се осъществяват посредством автомобилен транспорт. 
Основният обслужващ път е ІІ 63 по направление Перник-Брезник-Трън-
Стрезимировци. Дължината му през територията на общината е 35км и в голяма част 
от участъците са наложителни ремонтни дейности. Поради това, че е сериозно 
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натоварен се налага неговата прекатегоризация в първокласен. Други пътни артерии 
са третокласните пътища за Драгоман, Трекляно и Земен, както и четвъртокласните 
пътища до другите населени места. Транспортното обслужване е затруднено, тъй като 
голяма част от пътната мрежа на общината  се нуждае от изкърпване и освежаване.  
В общината няма железопътен транспорт, най-близката ж.п. гара е Перник на 50 км., а 
най-близката аерогара – София, на 80 км. Проблем за общината е липсата на интерес 
от транспортните фирми за обслужване на вътрешните за общината линии, като 
интерес за тях по обясними причини представлява само линията Трън – София.  
 
Водоснабдяване и канализация 
 
Всички селища в общината са водоснабдени, в много от селата се правят 
реконструкции и уширения на съществуващата водопроводна мрежа. На територията 
на общината има над 190 водоизточника с резервоари и каптажи, предприемат се 
всички необходими мерки, за да се ограничи достъпа до тях и да се гарантира 
чистотата на питейната вода. Реконструкциите и подмяната на водопроводните тръби 
се налага от факта, че голяма част от тях са вече амортизирани или с много малък 
цолаж. Водоснабдяването на гр.Трън е основно от с. Банкя и с. Зелениград и е 
допълнително оскъпено от необходимостта да се използват електрически помпи, ето 
защо се търсят начини за захранване по гравитачен път, чрез изграждане на 
водопровод от връх “Кървави камък”.  За производствени нужди има възможност за 
направа на кладенци в речната тераса на р. Ерма. 
Един от водещите в това направление проекти е този за  построяването на 
пречиствателна станция за отпадни води в гр.Трън.  
 
 
 
Комуникационни мрежи 
 
Общината има висока степен на телефонизация. Мобилните оператори също имат 
добро покритие на цялата територия на общината. Централата на БТК в града е 
аналогова, а достъпът до Интернет само чрез БТК и с модем. В гр.Трън съществува 
изградена мрежа на кабелна телевизия, но няма кабелен интернет, без който работата 
на администрациите не е ефективна.  
 
Енергийната мрежа е в сравнително добро състояние, всички населени места са 
електроснабдени и електрическата система е в добро състояние и най-вече с 
капацитет да бъде разширявана, в зависимост от потреблението. Поради спецификата 
на общината, на нейната територия могат да се използват и много възобновяеми 
енергийни източници. Има заявен интерес от инвеститори за изграждане на малки 
водноелектрически централи и вятърни електроцентрали. За реализиране на малките 
водноелектрически централи предложенията са за изследване на възможностите на 
р.Ерма в непосредствена близост с държавната граница и на р.Ябланица. 
Процедурите свързани с изготвяне на документацията за изграждане на МВЕЦ на 
Ерма вече са в ход.  
   
ОКОЛНА СРЕДА 
 
Едно от най-големите предимства на общината е чистата околна среда, красивата и 
уникална природа, която не е замърсена от индустриални производства или други 
вредни вещества. На територията на общината са разположени девствени гори, чисти 
планински води, уникална флора и фауна. Тук се намира природната забележителност 
“Ждрелото” в землището на с. Ломница, която е обявена за такава заради уникалните 
скални образувания. Районът е богат и с растителни и животински видове, някои от 
които представляват единични за страната находища.  Във въздуха няма и не се 
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изхвърлят вредни и замърсяващи емисии и вещества. Битовите и промишлени 
отпадъци са в незначителни количества, няма замърсени почви и води.  
 
Проблем за общината е депото за ТБО над с. Банкя, което е с почти запълнен 
капацитет и освен това, предизвиква т.нар. “визуално замърсяване”, защото е видимо 
от основните подходи за туристически посещения. 
 
 Таблица: Обслужвани селища и население от депа с организирано сметоизвозване по 
общини на територията на област Перник 
Община Трън Мярка 1999 2000 2001 2002 2003 

Брой селища Бр. 52 52 52 51 51 

Постоянно 
население към 
31.12 

Бр. 6509 6342 5489 5510 5461 

Обслужвани 
селища от 
организирано 
сметоизвозване 

Бр. 4 3 3 1 1 

Обслужвано 
население от 
организирано 
сметоизвозване 

Бр. 3079 2925 2782 2710 2659 

Дял на 
обслужваните 
селища от общия 
брой 

% 7,7 5,8 5,8 1,9 1,9 

Дял на 
обслужваното от 
депата население 

% 47,3 46,1 50,7 49,2 48,7 

Източник: НСИ 
Данните в таблицата сочат, че едва 1, 9 % от селищата в община Трън имат 
организирано сметоизвозване, но делът на обслужваното население се запазва 
сравнително постоянен за последните 5 години. Това се дължи най-вече на факта на 
обезлюдяването на малките населени места в общината. 
През 2003 год. Община Трън е вложила едва 10 000 лв. за закупуване на ДМА с 
екологично предназначение.  
 
 
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ 

 
Общинската администрация е добре структурирана. Общината има 13 общински 
съветници, които работят в много добро партньорство с Кмета на общината. 
 
Кмет  

o Зам.-кмет по изграждане и благоустройство 
o Зам.-кмет по социални и духовни дейности 
o Секретар 
o Кметски наместници – 20 

 

Администрация: 
 

Дирекция “Обща администрация” 
o Директор – 1 
o Отдел “Административно-правно и информационно обслужване” – 5 
o Отдел “Финансово-счетоводни дейности, бюджет и човешки ресурси” – 4 
o “Отбранително-мобилизационна подготовка” – 1 
o Мести данъци и такси – 3 

 33



 
Дирекция “Специализирана администрация” 

o Директор – 1 
o Отдел “Управление на общинска собственост и икономически дейности, 

екология и чистота” – 5 
o Отдел “Устройство на територията” – 6 
o Отдел “Социални и духовни дейности” – 1  

 
СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ 
 
2004 год. 
общо приходи по бюджета: 1 876 545 лв., от които имуществени данъци и неданъчни 
приходи: 285 386 лв. 
разходи: 

o капиталови разходи – 247 455 лв.  
o издръжка – 500 312 лв.  

 
численост на персонала - 161,5 
 
2003 год. 
общо приходи по бюджета 2 151 832, от които имуществени данъци и неданъчни 
приходи – 593 249 лв.         
разходи: 

o капиталови разходи – 437 173 лв. 
o издръжка – 600 947 лв.  
o за здравна дейност и медицинска помощ – 172 500 лв. 

 
численост на персонала - 179     
 
2002 г. 
общи приходи по бюджета – 2 191 638 лв.,  
данъчни и неданъчни приходи – 321 231, от които с общински характер 149 307 лв. 
разходи: 

o издръжка – 383 949 
o капиталови разходи – 312 478 
o обезщетения и помощи – 496 985 
o здравна дейност и медицинска помощ – 158 000 

 
численост на персонала – 205 
 
2001 г. 
всичко приходи – 1 753 952, от които данъчни и неданъчни приходи – 249 457 лв. 
разходи: 

o капиталови разходи – 100 000 
o обезщетения и помощи за домакинствата – 470 908 
o здравна дейност и медицинска помощ – 144 300 
o издръжка – 323 137 лв. 

 
численост на персонала – 188 
 
Анализът на структурата на бюджета на Община Трън показва много силна зависимост 
от централното бюджетно финансиране. През 2004 год. общината е разполагала с най-
малко средства, в сравнение с 2002 и 2003 год., което естествено е рефлектирало и 
върху размера на средствата, отделени за капиталови разходи.  
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SWOT- анализ 
 
 
Силни страни Слаби страни 

o Екологично чист район, с 
възможности за развитие на 
разнообразни екологично чисти 
производства, с потенциал за 
сертифициране и експорт. 

o Благоприятно географско 
разположение – трансграничен 
регион с потенциал за създаване 
на съвместни предприятия, 
достъп до външни пазари, достъп 
до финансови ресурси, 
предназначени за насърчаване 
на трансгранични дейности:   

o Наличие на свободни 
производствени, складови, 
търговски и земеделски площи и 
терени, на които могат да бъдат 
развити модерни и печеливши 
предприятия;  

o Отлични възможности за 
развитие на животновъдството и 
преработвателната 
промишленост  

o Обширни горски масиви с 
потенциал за развитие на 
дърводобивната и 
дървопреработвателна 
индустрия 

o Наличие на природни ресурси с 
капацитет за развитие на 
производства – минерални 
извори, природни богатства – 
глина, кварц, златен трахит 

o Уникални природни и културни 
забележителности, с потенциал 
за развитие на туризма 

 

o Изостанал в икономическо 
отношение граничен регион 

o Висока безработица и липса на 
възможности за алтернативна 
заетост 

o Липса на добре изградена 
транспортна и комуникационна 
инфраструктура 

o Липса на инвестиции и 
инвестиционен интерес 

o Микро и малки предприятия, 
работещи предимно в сферата на 
търговията; 

o Примитивно селско стопанство и 
липса на достъп до финансови 
инструменти, които да осъвременят 
процесите; 

o Раздробеност на земеделските 
площи и парцели; 

o Примитивно развитие на 
животновъдството –   производства 
предимно за лични нужди в малки 
семейни стопанства;  

o Липса на фирмени структури за 
връзка със селското стопанство 
(напр. за преработка на плодове и 
зеленчуци) 

o Липса на достатъчно инвестиции в 
обучение на персонала на фирмите 

o Недостиг на мениджърски, креативни 
маркетингови и технически кадри, 
владеещи съвременни управленски 
технологии и технически познания 

o Нефункционалност на „старите” 
промишлени зони, недостиг на 
индустриални площи с изградена 
модерна инфраструктура 

 
Възможности Заплахи 

o Създаването на клъстъри и 
вериги на доставчици 

o Наличие на отрасли и 
производства, ориентирани 
към износ 

o Насърчаване на 
предприемачеството 

o Трансгранично 
сътрудничество с Република 
Сърбия и навлизане на 
местния бизнес на сръбския 

o Продължаваща тенденция на 
намаляване на населението на 
общината 

o Силна миграция на способните и 
предприемчиви хора в активна 
възраст 

o Пречки пред търговията със 
Сърбия, поради проблемите при 
преминаване на границата   

o Ограничаване във финансовата 
децентрализация 
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пазар 
o Създаване на условия за 

привличане и обучение на 
кадри с квалификации и 
умения   

o Изграждане на индустриални 
зони с модерна 
комуникационна 
инфраструктура  

o Привличане на стратегически 
инвеститори   

o Развитие потенциала на 
селското стопанство и 
възстановяване връзката му с 
ХВП 

o Развитие на туризма –
културен, опознавателен, 
селски, алтернативен 

o Възстановяване на местните 
занаяти и превръщането им в 
ресурс за привличане на 
туристически интерес;  

o Въвеждане на нови устойчиви 
форми на селскостопански 
дейности;   

o Изграждане на нова и 
разширяване на 
съществуващата 
инфраструктура; 

o  Разширяване на 
производствата и дейностите, 
свързани с минералната вода 
и местните суровини;  

o Производство на 
сертифицирани 
селскостопански продукти  

 

o Недобре структуриран и 
небалансиран общински бюджет 
и липса на средства за 
насърчаване на 
предприемачеството и участието 
в проекти 

o Бюрократични ограничения за 
инвеститорите 

o Липса на средства за 
осъществяване на 
стратегическите за общината 
програми/проекти 
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ НА ПЛАНА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЪН 
 
 
ОСНОВНА стратегическа цел за развитие на Община Трън е постигането на устойчив 
икономически растеж, развитието на туризма и пълноценното оползотворяване на 
наличните природни богатства чрез създаването на нови, съвременни и екологично 
съобразени производства; стимулиране на предприемаческата активност на 
населението и насърчаване създаването на микро и малки предприятия и 
самонаемането;  гарантиране на високо качество на живота, и същевременно 
съхраняване на величествената и красива, уникална природа и историческо 
наследство на Трън. 
  
 
Основната стратегическа цел съдържа няколко взаимообвързани компонента: 
 

 Икономически растеж и развитие на туризма, предприемачеството и 
самонаемането; 

 Качество на живот; 
 Опазване на природното и културно наследство. 

 
Първият компонент е основна предпоставка и двигател на развитието. Вторият 
придава смисъл на усилията на хората, участвали в това развитие. Третият е свързан 
с духа на хората и желанието им да предадат на поколенията своите мечти, надежди и 
постижения.  
 
Водени от тази концепция, бихме могли да формулираме следната:  
  
 
ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЪН – 2013 ГОДИНА 
 
ПРЕЗ 2013 ГОД., РАЗПОЛОЖЕНА СРЕД КРАСИВАТА И ВЕЛИЧЕТВЕНА ПРИРОДА, 
ОБЩИНА ТРЪН СЕ Е ПРЕВЪРНАЛА В МОДЕРНА ДЕСТИНАЦИЯ НА ВЪТРЕШЕН И 
МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ. ОБЩИНАТА Е ИЗПЪЛНЕНА С ДИНАМИЧЕН ЖИВОТ И 
МНОГО МЛАДИ ХОРА, КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ СВОЙ БИЗНЕС В РАЗЛИЧНИ 
ИКОНОМИЧЕСКИ СФЕРИ. СЪВРЕМЕННО РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ОПОЛЗОТВОРЯВАТ НАЛИЧНИТЕ ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КАТО РЕАЛИЗИРАТ 
ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТИ ПРОИЗВОДСТВА. ВРЪЗКИТЕ СЪС СЪСЕДНИТЕ СТРАНИ СА 
ЧУДЕСНО РАЗВИТИ И РЕГИОНЪТ Е ПРИВЛЕКАТЕЛНО МЯСТО ЗА СЕРИОЗНИ 
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ. 
 
 

ПРИОРИТЕТИ 
 
ПРИОРИТЕТ 1  
РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА И ПОСТИГАНЕ НА ДИНАМИЧНА И 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНА  ИКОНОМИКА  
 
ЦЕЛ 1  
РАЗВИТИЕ НА АТРАКТИВЕН И ПРОСПЕРИРАЩ ТУРИЗЪМ 
 
Мярка 1: Възстановяване и опазване на културно-историческото и природно 
наследство и превръщането му в обект на уникален интегриран туристически 
продукт 
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Мярка 2: Повишаване качеството на предлаганите туристически услуги, вкл. и 
чрез специализирано обучение на местните хора 
 
Мярка 3: Провеждане на активна промоционална политика за популяризиране на 
Община Трън като дестинация, предлагаща разнообразни видове туризъм   
 
ЦЕЛ 2  
СЪЗДАВАНЕ НА ПОДХОДЯЩА СРЕДА И НАСЪРЧАВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА МИКРО 
И МАЛКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Мярка 1: Подкрепа на фирмите, предоставяна от Общината, насърчаване на 
предприемачеството и стимулиране на местните хора за започване на собствен 
бизнес 
 
Мярка 2: Повишаване на управленския капацитет на микро и малките фирми и 
предприемачите 
 
Мярка 3: Предоставяне на достъпни и ефективни услуги за бизнеса и 
насърчаване изграждането на мрежи за бизнес сътрудничество, както и подкрепа 
за развитието на регионални и трансгранични клъстерни производства 
 
ЦЕЛ 3  
НАСЪРЧАВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 
 
Мярка 1: Подкрепа за развитието на животновъдството 
 
Мярка 2: Насърчаване и подкрепа за развитие на растениевъдството 
 
Мярка 3: Управление на горския фонд и насърчаване развитието на свързаните с 
него производства 
 
 
ПРИОРИТЕТ 2  
ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА И КАЧЕСТВЕНА ЖИЗНЕНА 
СРЕДА, КОЯТО СЪЗДАВА УСЛОВИЯ ЗА РАСТЕЖ И ЗАЕТОСТ 
 
ЦЕЛ 1  
РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОСНОВНАТА ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
Мярка 1: Усъвършенстване и доразвитие на общинската пътна мрежа и 
транспортното обслужване на общината, както и транспортните връзки на 
общината с други региони в страната и Сърбия  
Мярка 2: Подобряване и развитие на общинската инфраструктура за 
предоставяне на комунални услуги на населението – водоснабдяване, 
канализация и пречиствателни съоръжения за отпадни води, въвеждане на 
алтернативни енергийни източници, инфраструктура, свързана с ИКТ 
 
Мярка 3: Благоустрояване на селищната среда, естетизация и обществена 
хигиена 
 
ЦЕЛ 2  
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НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА АКТИВНОСТ ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА 
СЪЩЕСТВУВАЩАТА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДХОДЯЩА БИЗНЕС-
ИНФРАСТРУКТУРА 
 
Мярка 1: Витализиране на наличната общинска инфраструктура, подходяща за 
развитие на нови производства вкл. и чрез формирането на публично-частни 
партньорства за привличане на външни за общината инвеститори 
 
Мярка 2: Пълноценно използване на наличните природни ресурси за развитие на 
уникални за общината производства 
 
ПРИОРИТЕТ 3 
ПОВИШАВАНЕ НА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА И КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ В ОБЩИНА 
ТРЪН 
 
ЦЕЛ 1  
ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ – ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, 
ОБРАЗОВАНИЕ,  СИГУРНОСТ И СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 
 
Мярка 1: Подобряване на здравните услуги чрез създаване на условия за 
подобряване здравето на гражданите и предоставяне на достъп до здравни 
услуги за всеки жител на общината и усъвършенстване на социалното 
подпомагане 
 
Мярка 2: Максимално подобряване на системата за предоставяне на 
образователни услуги 
 
Мярка 3: Гарантиране на сигурна за живеене и инвестиции жизнена среда 

ЦЕЛ 2  
КАЧЕСТВЕНА ПРОМЯНА В ПАЗАРА НА ТРУДА, МАКСИМАЛНО ОГРАНИЧЕНА 
БЕЗРАБОТИЦА И СЪЗДАДЕНА БЛАГОПРИЯТНА СРЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 
ЗАЕТОСТ   
 
Мярка 1: Реализиране на програми за дългосрочно безработни и хора в 
неравностойно положение на пазара на труда с особен акцент върху 
ограничаване на младежката безработица  
 
ЦЕЛ 3  
НАСЪРЧАВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА КУЛТУРАТА И СПОРТА   
 
Мярка 1: Управление и развитие на ресурсите в сферата на културата и 
осигуряване на по-добро качество на културната среда 
 
Мярка 2: Осигуряване на възможности за практикуване на масов спорт 
 
ПРИОРИТЕТ 4  
НАСЪРЧАВАНЕ НА МЕЖДУОБЩИНСКОТО, МЕЖДУНАРОДНОТО И 
ТРАНСГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО – ХОРИЗОНТАЛЕН ПРИОРИТЕТ 
 
ЦЕЛ 1  
ПОДПОМАГАНЕ ФОРМИРАНЕТО НА МЕСТНИ ПАРТНЬОРСТВА ЗА РАЗВИТИЕ 
 
Мярка 1: Насърчаване реализирането на междуобщински дейности и проекти 
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ЦЕЛ 2  
ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО И ДОБРОСЪСЕДСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ 
ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАЗВИТИЕ 
 
Мярка 1: Развитие на трансграничното и международно сътрудничество 
 
ПРИОРИТЕТ 5  
ПОВИШАВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 
РАЗВИТИЕ – хоризонтален приоритет 
 
ЦЕЛ 1  
ПОВИШАВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗА 
ПРЕДОСТАВЯНЕ УСЛУГИ НА НАСЕЛЕНИЕТО И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНАТА  
 
  
Мярка 1:Подобряване качеството на услугите, предоставяни на населението 
 
Мярка 2: Взаимодействие и координация за прилагане на местната политика 
 
ЦЕЛ 2  
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА МЕСТНО НИВО ЗА УСПЕШНО 
УСВОЯВАНЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ НА ЕС, КАКТО И НА ДРУГИ 
МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ФИНАНСОВИ ИЗТОЧНИЦИ 
 
Мярка 1: Квалификация на общинската администрация и подготовка за работа с 
фондовете на ЕС 

 
 
  
ОПИСАНИЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ, ЦЕЛИТЕ И МЕРКИТЕ 
 
ПРИОРИТЕТ 1 РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА И ПОСТИГАНЕ НА ДИНАМИЧНА И 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНА  ИКОНОМИКА  
 
Основните цели на приоритета са свързани с развитието на атрактивен и 
проспериращ туризъм, основан на природните и културни дадености, с които 
разполага Община Трън. Туризмът се разпознава като икономически сектор, който има 
най-голям потенциал за развитие и който ще има водеща роля в икономиката на 
общината. В рамките на този приоритет ще бъдат създадени условия за подпомагане и 
насърчаване развитието на малките и средните предприятия – най-многобройната 
група икономически субекти в общината. Местните хора ще бъдат насърчавани да 
започват свой микро бизнес и да се самонаемат, като това ще се превърне в един от 
основните лостове за решаване на проблемите, свързани с безработицата. 
Приоритетът отчита, че икономическото развитие може да бъде постигнато само ако 
се отдели особено внимание на повишаване качеството на човешкия капитал, ето 
защо една от важните задачи е свързана с повишаване знанията и уменията на 
местните хора, за да могат те пълноценно да участват на пазара на труда. В рамките 
на този приоритет, също така, ще се извършат всички онези дейности, които са 
свързани с развитието на селското стопанство. 
 
При реализирането на този приоритет ще насочим вниманието си към дейности, 
свързани с възстановяване и опазване на природното и културно наследство, с 

 40



насърчаване и експериментиране създаването на интегрирани и уникални за общината 
туристически продукти, с популяризиране на туристическия потенциал и 
възможностите за разнообразен туризъм, с обучението и подкрепата на местните хора 
да предоставят качествени услуги, които отговарят на световните стандарти, с 
правилното управление на територията като обект за развитие на туризма. Ще се 
осъществят, също така, дейности, свързани с насърчаване на предприемачеството и 
предприемаческия дух, с предоставянето на услуги в подкрепа на бизнеса, със 
стимулиране изграждането на мрежи за бизнес сътрудничество. Приоритетът 
предвижда и дейности за повишаване на квалификацията на трудовите ресурси и 
свързаните с това програми за професионална квалификация и преквалификация. В 
областта на селското стопанство дейностите ще целят насърчаване развитието на 
производства, които пълноценно използват капацитета на общината. 
 
В резултат от реализирането на този приоритет очакваме да бъдат разработени нови 
интегрирани туристически продукти, които се характеризират със своята уникалност и 
разнообразие; да бъдат привлечени туристи от други региони на страната и чужбина; 
да се стимулира местното икономическо развитие с осъществяването на свързани с 
туризма други производства и/или услуги; да се оползотворят пълноценно 
възможностите за развитие на селското стопанство; да се повиши квалификацията на 
местните хора; да се разработят програми за професионално обучение, съобразени с 
местното икономическо развитие и пазар на труда; да се създадат нови микро 
предприятия; да се предоставят нови и разнообразни услуги за бизнеса и да бъдат 
създадени регионални и трансгранични мрежи за бизнес сътрудничество, както и 
клъстерни производства. 
  
Възможни източници за финансиране на дейностите в рамките на този 
приоритет: 
 

• Собствени средства на общината 
• Специализирани национални и международни програми за насърчаване на 

туризма и развитието на граничните райони 
• Национални програми за заетост и професионална квалификация 
• Схеми за насърчаване развитието на пазара на труда 
• Грантови схеми в рамките на програма ФАР – ТГС Добросъседство  
• Хоризонтални програми на Общността 
• Европейски фонд за регионално развитие – структурно финансиране 

  
 
ЦЕЛ 1 РАЗВИТИЕ НА АТРАКТИВЕН И ПРОСПЕРИРАЩ ТУРИЗЪМ 
 
 
Мярка 1 Възстановяване и опазване на културно-историческото и природно 
наследство и превръщането му в обект на уникален интегриран туристически 
продукт 
 
 
Основна цел на мярката е да се съхрани културно историческото и природно 
наследство на Трън и в резултат да се създаде уникален туристически продукт, който 
да повиши инвестиционната привлекателност на Общината. 
 
Специфични цели: 

• Възстановяване и реставриране на историческите и културни паметници в 
общината; 
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• Подобряване на инфраструктурата до паметниците с потенциал за развитие на 
туризма в Общината; 

• Съхраняване на уникалната природа и пълноценно използване на нейния 
капацитет за развитие на разнообразни видове туризъм 

 
Описание на средата 
Община Трън е разположена сред красива и величествена, уникална природна среда, 
опазена от екологични замърсявания. Това, всъщност, е и едно от най-големите 
богатства на общината. Водени от убеждението, че тази даденост е основен ресурс за 
икономическия просперитет на Трън, ние ще съсредоточим усилията си в програми, 
свързани с мотивиране на местните хора да предлагат туристически продукти, 
свързани с природата. В допълнение към това, на територията на общината са 
разположени много културно-исторически паметници – манастири, църкви и пр., които 
са чудесен обект за културен и религиозен туризъм. Туристическите маршрути за 
културен туризъм, екопътеката, посещението на природните феномени, комбинирани с 
високото качество на свързаните с туризма услуги могат много бързо да превърнат 
Трън в една от любимите дестинации за вътрешен и международен туризъм.  
  
 
Типове дейностите, които могат да бъдат осъществени в контекста на тази 
мярка: 

• Развитие на туристически продукти, създадени на базата на съществуващи 
традиционни занаяти; 

• Развитие на социалния туризъм; 
• Разработване на уникални туристически програми, които комбинират обиколка 

на средновековни култови сгради, черкви от 19 в., архитектурни паметници; 
• Създаване на постоянни експозиции в населените места, които притежават 

собствен продукт, подходящ за привличане на туристи, вкл. чрез производство 
и предлагане на сувенири; 

• Създаване на музей на киселото мляко в с. Студен извор; 
• Интегриране на различни аспекти в единен продукт – посещение на културни 

паметници, комбинирано с туристически маршрут и природен феномен и пр.; 
• Изграждане на ферми, пунктове за билки, градини и пр., които да бъдат част от 

атракциите в цялостно оформения продукт и които са с висок потенциал за 
привличане на туристически интерес; 

• Реконструкция, реставрация и консервация на движими и недвижими паметници 
на културно-историческото наследство; 

• Създаване на занаятчийски центрове, представяне на специфични местни 
производства и пр.;   

• Реконструкция и подновяване на инфраструктурата за подобряване на 
условията за достъп и нормално функциониране на съответния туристически 
обект. 

 
Участници и институционална рамка: 
Община Трън,  общински съвет Трън, общински исторически музей и културни 
институти, МИГ – Трън, Съвет по туризъм, ТИЦ, представители на бизнеса и пр. 
 
При реализацията на тази мярка водеща роля за координация на дейностите има  
Община Трън, от която се очаква да фасилитира процеса и със законовия 
инструментариум, с който разполага, да насърчи и подкрепи развитието на туризма. 
 
Методология 
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В тази мярка приоритетно ще се подкрепят проекти, които допринасят за устойчиво 
съхранение на културно историческото и природно наследство и увеличаване на 
трудовата заетост. Водещи ще бъдат идеите, които водят до създаването на уникален 
и интегриран туристически продукт, който ще привлече туристи, ще насърчи 
създаването на свързани с туризма производства/услуги и ще повиши 
инвестиционната привлекателност на общината. Друг критерий за приоритетност ще е 
комбинирането на разнообразни аспектите на туристическия продукт и създаването на 
условия за подобряване на инфраструктурата за достъп до обектите на туризма.   
 
Типове индикатори за измерване успешното прилагане на мярката 
 

• Брой разработени туристически продукти и възстановени традиционни занаяти 
• Създадени местни организации, които подкрепят развитието на туризма, 

програми за дейността им и обем на привлечените средства 
• Типове и видове на подобрената инфраструктура за достъп до обектите на 

туризма, вкл. маркировки, ремонтирани хижи, възстановени съоръжения 
• Брой привлечени инвеститори в сферата на туризма и обем на привлечените 

инвестиции  
 
Мярка 2: Повишаване качеството на предлаганите туристически услуги, вкл. и 
чрез специализирано обучение на местните хора 
 
Основна цел на мярката е да се повиши качеството на предлаганите в Община Трън 
туристически услуги по начин, че да отговарят на националните и международни 
стандарти. 
Специфични цели: 

• Категоризиране на максимален брой обекти, които са подходящи за 
предоставяне на туристически услуги;  

• Популяризиране сред местните хора възможностите на туристическия бизнес и 
насърчаването им да се включват активно в дейностите, свързани с него; 

• Повишаване капацитета на хората и професионалните им умения за 
предоставяне на качествени продукти/услуги в туризма. 

 
Описание на средата 
Основен проблем в сектора на туризма в България е качеството и конкурентността на 
предлаганите продукти/услуги в туризма. Страната ни граничи със държави, които се 
разпознават като водещи в туризма и предлагат много конкурентни възможности, което 
допълнително поставя по-високи изисквания към нас. Това в най-голяма степен се 
отнася до “новите” туристически места, които имат природен/културно-исторически 
потенциал, но, на практика, нямат никакъв опит по отношение връзката с клиента, 
изискванията за качество, стандартите в туризма, начина на комуникация с туристите – 
потребители на услугата/продукта. Голяма част от обектите не са категоризирани и са 
необходими доста допълнителни инвестиции, за да се отговори на специфичните 
критерии/изисквания/очаквания на туриста. За община Трън, която наистина разполага 
с прекрасни дадености за развитие на много видове туризъм, вкл. и алтернативни 
форми, комбинирани маршрути и пр., проблемът с качеството и квалификацията на 
хората е особено валиден. Ето защо, дейностите в рамките на тази мярка, ще бъдат 
много конкретно фокусирани върху комплекса от необходими усилия, които променят и 
гарантират качеството на продукта. В този комплекс от дейности, водещи са хората, 
чиито умения, активност и предприемачество ще гарантират успеха. 
 
Типове дейности, които могат да бъдат реализирани в контекста на мярката: 
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• Информационни срещи в Трън и селата за популяризиране сред местните хора 
на възможностите, които те имат за развитие на разнообразни видове туризъм; 

• Изработване на помощни информационни материали, с практически съвети за 
започване на собствен бизнес в сферата на туризма – законови изисквания, 
стандарти, финансиране, управление; 

• Подкрепа за категоризиране на къщи, подходящи за развитие на туризма – 
обучение на собствениците в конкретните стъпки, които следва да 
предприемат; 

• Организиране на различен тип обучения за придобиване на умения в сферата 
на туризма – общо управление, вкл. и финансов мениджмънт, специфични 
умения за гидове, планински водачи, водачи по обекти от културно-
историческото наследство; 

• Предоставяне на консултантски услуги от местните организации, които 
осъществяват дейности в сферата на туризма – ТИЦ, МИГ и пр., насочени към 
подпомагане на всяка предприемаческа инициатива на местните хора; 

• Стимулиране на бизнеса в сферата на туризма и поддържащите туристически 
дейности за работа в мрежа; 

 
Участници и институционална рамка 
Община Трън, местни предприемачи, ТИЦ, МИГ и всички други структури, които имат 
отношение към развитието на туризма. Община Трън координира усилията на 
заинтересованите страни и инициира собствени проекти, чрез които привлича 
средства за подкрепа на някои от дейностите. Общината, в рамките на своите 
правомощия, подкрепя всяка инициатива, която води до постигане целите на мярката. 
 
Методология 
 
С приоритет в тази мярка ще се подкрепят проекти, които повишават качеството на 
предлаганите туристически продукти и услуги, разширяват тяхната гама и изграждат 
национални и международни мрежи за презентиране на туристическите възможности 
на Трън. Приоритетни ще са и проекти, които разкриват нови работни места и 
стимулират общото развитие на местната икономика.  Особено внимание ще се отдели 
на дейности, свързани с повишаване уменията на голям брой участници – местни хора. 
 
Типове индикатори за измерване успеха на мярката 

• Брой категоризирани къщи и типове категоризация 
• Обем привлечени инвестиции за реконструкция на къщите, които кандидатстват 

за категоризация 
• Брой привлечени туристи 
• Брой проведени обучения 
• Брой местни хора, които са включени в обученията 
• Брой и типология на предоставените специализирани консултантски услуги 
• Брой и типове общо обучителни информационни материали 
• Брой новосъздадени устойчиви микрофирми в сферата на туризма 

 
 
Мярка 3: Провеждане на активна промоционална политика за популяризиране на 
Община Трън като дестинация, предлагаща разнообразни видове туризъм   
 
Основна цел на мярката е да се повиши популярността на община Трън като 
туристическа дестинация. 
 
Специфични цели 
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• Модерна и атрактивна промоция, реклама и активен маркетинг на 
възможностите на общината 

• Създаване на имидж на общината като прекрасно за туризъм място, който да 
бъде популяризиран в национален и международен контекст 

• Пълноценно използване на рекламните възможностите на местните структури, 
които работят в сферата на туризма 

• Включване на Трън като туристическа дестинация в програмите и маршрутите 
на туроператорски фирми 

 
Описание на средата 
Общоизвестен е фактът, че, за да се превърне едно място в търсен туристическа 
дестинация, освен високото качество и разнообразните услуги, които се предлагат, е 
необходима активна, модерна, адекватна на очакванията на пазара, рекламна 
политика и активен маркетинг. Програмите, наречени “маркетинг на град” все повече 
набират скорост и в България, а в световен мащаб те са общоизвестни инструменти за 
привличане на туристи/инвеститори/гости и пр. За малка община като Трън, която 
сравнително от скоро е посветила много от своите усилия за развитие на туризма, 
целенасочените дейности за рекламиране на възможностите и излизане на пазара, са 
наложителни. Те трябва да вървят паралелно с другите програми за категоризация на 
обектите и/или обучение на местните хора. Макар и да са отпечатани няколко 
информационни брошури и някои от обектите да са вече включени в предложенията на 
българските туроператори, работата тепърва предстои. Интернет сайтове, бази данни, 
рекламни материали на печатни или електронни носители, кратки презентационни 
филмчета, участия в туристически изложения и пр. са задължителен елемент от 
съвременната модерна и понякога дори агресивна реклама. Целта ни е да привлечем 
вниманието на туроператорите, за да започнат убедено да предлагат Трън като място, 
което предлага уникален интегриран продукт за посетители с високи и разнообразни 
изисквания и очаквания. 
 
Типове дейности 

• Разработване на цялостна политика за маркетиране и популяризиране на Трън; 
• Реклама и промоция на ВСИЧКИ възможни видове туризъм, които се предлагат 

на територията на общината – селски, екологичен, планински, културно-
исторически, алтернативен и пр. 

• Разработване на рекламни материали – печатни издания на няколко езика, 
CD/DVD с рекламна информация за Трън, рекламни филмчета с различна 
продължителност, в зависимост от предназначението им. 

• Интернет страница, на няколко езика, която представя всички туристически 
услуги/продукти, вкл. места за настаняване, места за хранене, места за 
забавления, туристически маршрути, комбинирани услуги и пр. Страницата е 
интерактивна и посетителите могат сами да комбинират маршрути, услуги, 
продължителност и пр. Страницата се поддържа от Общината/ ТИЦ.  

• Изработване на база данни с обектите за туризъм, предоставяните свързани 
услуги, интегрираните продукти. Базата данни се актуализира периодично и до 
нея има достъп и през интернет страницата; 

• Участие в регионални/национални туристически борси/панаири и в перспектива 
в международни такива 

• Пълна подкрепа за дейността на ТИЦ и насърчаване създаването на мрежи от 
фирми/институции/лица, които работят в сферата на туризма за съвместен 
маркетинг и промоция; 

• Насърчаване ТИЦ да работи като местна туроператорска агенция; 
• Изработване на сувенири, местни занаятчийски изделия /напр. керамични 

произведения от с. Бусинци/ и пр., които посетителите да могат да си закупят. 
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Участници и институционална рамка 
 
Община Трън координира дейностите по изработване на местна политика за развитие 
на туризма и е активен участник в разработването и осъществяването на специфични 
проекти за популяризиране на общината. В реализирането на дейностите се включват 
всички заинтересовани лица – ТИЦ, МИГ, читалища, предприемачи, бизнес субекти, 
НПО. 
  
Индикатори за измерване успеха на мярката 

• Брой и видове рекламни и промоционални материали 
• Изработена интернет страница и брой посещения в нея, както и брой он-лайн 

резервации 
• Брой на обектите, включени в базата данни и в последствие брой посещения в 

базата данни 
• Брой привлечени туристи 
• Брой на туроператорските агенции, които са включили Трън в своите програми 
• Брой резервации, направени през ТИЦ 
• Обем средства от продадени сувенири и произведения на местните занаяти 
• Участия в туристически борси/панаири 
• Привлечени инвеститори и обем инвестиции в сектора 

 
 

 
ЦЕЛ 2 СЪЗДАВАНЕ НА ПОДХОДЯЩА СРЕДА И НАСЪРЧАВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА 
МИКРО И МАЛКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Мярка 1: Подкрепа на фирмите, предоставяна от Общината, насърчаване на 
предприемачеството и стимулиране на местните хора за започване на собствен 
бизнес 
Основната цел на мярката е да се създадат възможности за повишаване 
жизнеспособността и устойчивостта на микро и малките фирми в общината и 
повишаване заетостта в общината, чрез насърчаване на предприемачеството и 
самонаемането 

Специфичните цели на мярката са: 

• Повишаване информираността на микро фирмите и МСП за наличните 
възможности за развитие; 

• Ограничаване на административните трудности при предоставяне на общински 
услуги за микро и МСП; 

•  Насърчаване на предприемачеството и самонаемането. 

Оценка на средата 
Най-голям процент в Община Трън са микро фирмите, с под 10 заети. Статистиката 
показва, че техният брой намалява за периода 1999 – 2003 год. съответно от 73 на 61 
микро и малки предприятия, голяма част от които работят в сферата на услугите и 
търговията на дребно. В общината определено липсва предприемачески дух, но това 
се дължи и на многото съществуващи обективни пречки, които ограничават 
инициативността на местните хора. В този контекст, общината е изправена пред 
изключително важната задача да подкрепи съществуващите фирми, като улесни 
достъпа им до общинските услуги, премахне административните пречки, включва тези 
фирми в своите програми за развитие, подкрепя техните инициативи и проекти. 
Отдалечеността на Трън и това, че е граничен регион, към настоящия момент е само 
фактор, който е пречка пред развитието на бизнеса. Бъдещи съвместни проекти със 
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Сърбия ще бъдат фокусирани и върху чисто икономически дейности, целящи 
създаването на нови бизнес субекти, които да бъдат устойчиви, да са базирани в 
общината, да разработват продукти/услуги със сравнително висока добавена стойност. 

 

Типове дейности в контекста на мярката: 

• Разработване на специална общинска програма за насърчаване и подкрепа на 
микро и малките фирми в Общината – анализ на нуждите, проблемите и 
възможностите им, формулиране на стратегия за връзка между общината и 
фирмите; 

• Разработване на общински проекти, в чието изпълнение да се включват 
фирмите – програми за заетост, подизпълнителски дейности и пр. 

• При възможност, създаване на общински фонд за минимална финансова 
подкрепа на фирмите, които искат да развиват уникални производства – или с 
висока добавена стойност или създават нови работни места; 

• Максимално опростяване на административните процедури и много бързо 
преминаване през всички процеси за стартиране и регистриране на дейността 

• Преференциално предоставяне на свободни общински терени и/или свободни 
производствени площи за стартиращи или успешно работещи местни фирми; 

• Консултиране, информиране и бързо административно обслужване на 
инвеститорите; 

• Разработване на общински програми, с които да се кандидатства за 
финансиране, за създаване на микро бизнес центрове и пр. 

• Осигуряване на по-широка публичност на държавни и други програми, 
предоставящи възможностите за самонаемане и наемане на нови работници, 
както и на програмите за активна заетост 

 

Участници и институционална рамка 
Участници в изпълнението на дейностите в тази мярка са: микро и малките фирми в 
Общината, други организации, които подкрепят бизнеса. Общината ще играе ключова 
роля като създава необходимата институционална рамка и подкрепя диалога и 
партньорството както между нея и предприемачите, така и между самите фирми и 
активни местни хора. Общината ще има съществена роля в подобряването на 
административните услуги, които предоставя на предприемачите. 

Методология 
С приоритет ще се подкрепят проекти, които водят до укрепване на съществуващите 
фирми и насърчават създаването на нови бизнес субекти, както и до създаването на 
устойчиви работни места. 

Типове индикатори за измерване на успеха на мярката 

• Брой новосъздадени бизнес субекти 

• Брой устойчиви фирми 

• Брой новосъздадени работни места 

• Обем привлечено финансиране за подкрепа развитието на бизнеса 

• Създаден местен бизнес център 
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Мярка 2: Повишаване на управленския капацитет на микро и малките фирми и 
предприемачите 
 

Основна цел на мярката е гарантиране устойчивостта и успешното развитие на 
съществуващите фирми, чрез повишаване на уменията за тяхното управление 

 

Специфични цели 

• Повишаване капацитета на хората да управляват собствените си фирми 

• Намаляване броя на фалиралите фирми в резултат на грешни управленски 
решения 

• Придобиване на специфични умения, свързани с възможностите за привличане 
на инвестиции в дейностите на фирмите 

• Повишаване конкурентоспособността на съществуващите бизнес субекти 

• Запазване на работни места 

  
Оценка на средата 
 
Един от основните субективни фактори, които често водят до фалити и непрекъснати 
сътресения на фирмите, е липсата на управленски умения, познания и управленска 
култура. В микро и малките фирми, мениджърите са обикновено техните собственици, 
а персоналът се състои от роднините и близките на предприемача. Изправени пред 
ежедневните проблеми, свързани  буквално с оцеляването им, местните 
предприемачи нямат достатъчно време, за да се запознаят с основните елементи на 
фирменото управление. Често те имат проблеми с данъчни власти, НОИ и пр., поради 
незнание. За община Трън това важи с много голяма сила. Обучителните курсове, 
които бяха проведени в общината “Започни свой собствен бизнес” предоставиха 
възможност за обучение само на 15 местни хора и те бяха фокусирани върху 
придобиването на специфични умения, свързани предимно с дейности в сферата на 
туризма. 
 
Типове дейности, които могат да се реализират в контекста на тази мярка 
 

• Курсове за придобиване на общи управленски умения  
• Специализирани обучения за определени сектори 
• Специализирани обучения за определени управленски умения – бизнес 

планиране, финансово управление, маркетинг и пр. 
• Дистанционни гъвкави форми на обучение 
• Индивидуални консултации 
• Курсове за повишаване на познанията, свързани с въвеждането на нови 

стандарти, нормативни изисквания и пр. 
 
Участници и институционална рамка 
 
Местните предприемачи, хората, проявили желание да стартират собствен бизнес, 
организации, които в бъдеще ще предоставят услуги на бизнеса. Община Трън ще 
координира усилията на заинтересованите страни, ще бъде инициатор на проекти за 
привличане на финансиране за предоставяне на обучение/консултации на фирмите, 
ще се възползва от всички национални и европейски фондове, по които общината 
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може да бъде бенефициент/партньор и които целят повишаване на управленския 
капацитет на микро и малките фирми в граничните региони на България. 
 
Индикатори за успешното изпълнение на мярката 

• Брой проведени курсове по тематиката на мярката 
• Брой участници в курсовете 
• Процент на фирмите, чиито управители са участвали в курсовете и които са 

останали устойчиво на пазара 
• Брой новосъздадени работни места във фирмите, които са участвали в 

курсовете за обучение и/или са получили индивидуални консултации 
• Обем привлечено проектно финансиране за осъществяване на проекти по 

темата на мярката  
Мярка 3: Предоставяне на достъпни и ефективни услуги за бизнеса и 
насърчаване изграждането на мрежи за бизнес сътрудничество, както и подкрепа 
за развитието на регионални и трансгранични клъстерни производства 
 
Основна цел на мярката е повишаване капацитета на местните хора за 
осъществяване на собствен бизнес, чрез осигуряване на достъп до специализирани 
бизнес услуги и насърчаване на местния икономически растеж 
 
Специфични цели 
 

• Стимулиране създаването на структури, които предоставят услуги за бизнеса – 
местни агенции за развитие, клонове на национални и/или регионални камари и 
браншови организации  

• Насърчаване развитието на взаимно свързани производства /клъстери/ в 
регионален и трансграничен контекст – в сектора на туризма, 
оползотворяването на природните богатства /златен трахит, глина, минерални 
извори/ 

• Насърчаване на сътрудничеството между малките и микро фирми, с цел 
обединяване на ресурси и капацитет за повишаване ефективността на 
дейностите им 

 
Описание на средата 
В община Трън няма специализирани структури, които да предоставят услуги за 
подкрепа на микро и малките фирми и предприемачите. Това сериозно се отразява 
върху капацитета на местните хора и обяснява притеснението им да предприемат 
бизнес инициативи, колкото и скромни да са те понякога. Големите национални 
организации, които работят в подкрепа на бизнеса, не проявяват интерес към малките 
населени места, каквото е Трън. Те биха дошли в Общината само ако тя демонстрира 
потенциал за развитие на печеливши икономически дейности. От друга страна, обаче, 
има доста национални и европейски програми, които подкрепят институционалното 
изграждане на подобни организации и ние планираме да се възползваме пълноценно 
от тези възможности. В общината има много възможности и предпоставки за 
формиране на взаимносвързани производства – както регионални, така и 
трансгранични. Секторите туризъм и обслужващите го дейности, селското стопанство и 
хранително-вкусовата промишленост, имат огромен потенциал за формиране на 
клъстерни производства и за създаване на нови и устойчиви работни места за 
местните хора. 
 
Типове дейности в контекста на мярката 
 

• Проекти за институционална подкрепа на новосъздадени организации, които да 
предоставят услуги на бизнеса 
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• Проучвания, анализи и разработване на стратегии, по отделните икономически 
сектори, с потенциал за формиране на клъстери 

• Трансгранични инициативи за насърчаване на икономическото сътрудничество 
• Проекти, които популяризират местния бизнес и неговия капацитет за развитие, 

с цел привличане на национални бизнес структури да откриват свои 
представителства в общината 

 
Участници и институционална рамка 
Община Трън ще подкрепя всяка инициатива за създаване на организации, които 
предоставят услуги на бизнеса, вкл. и клонове на национални структури. Местните 
хора и фирми ще бъдат подкрепяни да осъществяват общи инициативи и развиват 
взаимно свързани производства. Трансграничните бизнес инициативи ще бъдат 
максимално улеснявани с логистична подкрепа, предоставяна от общината 
 
Методология 
Приоритетно ще се подкрепят проекти, които целят предоставянето на нови, модерни, 
достъпни и гъвкави услуги за местните предприемачи. Проучванията, анализите и 
оценката на капацитета на местната икономика да формира клъстери, също ще имат 
водещо значение. 
 
Типове индикатори за измерване на успеха на мярката 

• Новосъздадени структури, които подкрепят бизнеса 
• Формирани мрежи за бизнес сътрудничество     
• Формирани взаимно свързани производства/услуги 
• Обем привлечено проектно финансиране за извършване на дейностите по 

мярката 
• Създадени устойчиви работни места 

    
ЦЕЛ 3 НАСЪРЧАВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 
 
Мярка 1 Подкрепа за развитието на животновъдството 
 
Основна цел на мярката е в Община Трън да има модерно и печелившо 
животновъдство 
Специфични цели 

• Насърчаване развитието на подходящи за общината животновъдни сектори 
• Развитие на животновъдство, което да отговаря на европейските стандарти и да 

бъде конкурентно и след приемането на България в ЕС 
 
Описание на средата 
Община Трън има много добри условия за развитие на животновъдството и то е един 
от основните поминъци на населението. Към настоящия момент най-висок е делът на 
дребните стопанства, в които се отглеждат животни. В общината най-голям потенциал 
съществува за развитие на говедовъдството и овцевъдството. За съжаление 
изключителната раздробеност на производителите води до липса на пазари, 
изкупвателни пунктове и други възможности за реализация на продукцията. Все още 
няма екологично сертифициране на земеделската продукция, които би увеличило 
сериозно цената и разширило възможностите за проникване на нови пазари. Проблем 
е, че хората нямат информация и умения да се възползват от възможностите на 
опериращите в страната национални и международни програми, които подкрепят 
животновъдството. Липсата на средства много сериозно рефлектира върху 
показателите за средна продуктивност, не се осигурява пълноценно хранене на 
животните, няма селекционна дейност. Общината ще подкрепи всички дейности за 
насърчаване на модерното и окрупнено животновъдство. 
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Типове дейности, които могат да бъдат осъществени в контекста на мярката 

• Създаване на малки и средно големи семейни животновъдни ферми 
• Създаване на малки мандри за преработка на млякото до краен продукт – 

задължително трябва да бъдат съобразени с нормативните изисквания и 
стандарти на ЕС 

• Подкрепа на животновъдите за подобряване на породния състав на животните 
– съдействие за получаване на субсидии, целево финансиране и пр. 

• Специализирани курсове и обучителни програми за фермери за запознаване с 
нормативните документи и възможностите за финансиране 

• Активна подкрепа за рекламиране и популяризиране на местната продукция, с 
акцент върху основното предимство – екологична чистота 

• Подкрепа за закупуване на нови породи животни  
• Изграждане на животновъдни борси и екологично сертифициране на 

продукцията с цел възможности за износ 
• Насърчаване формирането на сдружения/асоциации на животновъдите за 

взаимна подкрепа  
• Дейности, свързани с насърчаване на пчеларството – подкрепа за създаване на 

пчелини, подобряване на пчелната паша, сертифициране на продукцията, 
подкрепа за износ на местна марка екологично чист мед 

• Да се проведе информационна кампания за запознаване на населението с 
дейността и идеите на Местна инициативна група, чиято основна цел е 
устойчиво развитие на селското стопанство 

 
Участници и институционална рамка 
Всички производители на животновъдна продукция, както и местни и външни 
предприемачи, които желаят да стартират собствен бизнес в животновъдството.  
Местна инициативна група. Общината координира и насърчава дейностите, като в 
рамките на своите правомощия осигурява максимално благоприятна среда за развитие 
на сектора. Ще се търсят всички възможности, които предоставят националните и 
европейски фондове, които оперират в България. 
 
Методология 
Приоритетно ще се подкрепят проекти, които предвиждат дейности, отговарящи на 
европейските стандарти, създават уникална местна продукция, която е подходяща за 
износ, създават краен продукт, откриват работни места. 
 
Индикатори за измерване на успеха на мярката 

• Брой новосъздадени ферми 
• Брой работни места 
• Брой новосъздадени местни продукти 
• Процент на изнесената продукция 
• Обем привлечено финансиране за развитие на съществуващите/създаване на 

нови производства 
 
Мярка 2 Насърчаване и подкрепа за развитие на растениевъдството 
 
Основна цел на мярката е в община Трън да се развие печелившо растениевъдство, 
по начин пълноценно да се оползотворят местните природните дадености  
 
Специфични цели 

• Насърчаване отглеждането на растителни видове, които максимално отговарят 
на природните дадености в Общината 
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• Оползотворяване на всички обработваеми площи, подходящи за 
растениевъдство 

 
Описание на средата 
 
Макар и природните дадености и климатични особености в община Трън да не са 
много благоприятни и “благосклонни” към развитието на растениевъдството, 
съществуват много възможности за отглеждане на специфични култури – картофи, 
пивоварен ечемик, хмел, малини и др., както и фуражни култури за животновъдството. 
Важно е да се осъществяват производства, които могат да бъдат реализирани на 
висока пазарна цена и по този начин да се стимулира развитието на земеделието като 
цяло. 
 
Типове дейности 

• Насърчаване на картофопроизводството и специален акцент върху 
производството на картофи за семе, които са с висок потенциал за реализиране 
на пазара на сериозна цена 

• Култивиране на малини, къпини, шипки, френско грозде, медицински и лечебни 
растения, билки 

• Възстановяване ни развитие на овощарството и култивиране на местни сортове 
• Създаване на предприятия за преработка на селскостопанските продукти – 

затваряне на цикъла и реализиране на продукция с по-висока добавена 
стойност 

• Въвеждане на стандарти в преработката на продукцията, за да отговаря на 
нормативните изисквания на ЕС и да бъде подходяща за износ 

• Насърчаване на инвестициите на външни за общината инвеститори, които 
желаят да развиват местното растениевъдство и да изграждат предприятия за 
преработка 

• Насърчаване сдружаването на местните производители, с цел взаимна 
подкрепа и осъществяване на съвместни проекти 

• Изграждане на борси за търгуване на земеделската продукция 
 
Участници и институционална среда 
Всички местни производители в сектор растениевъдство и земеделие, местни 
предприемачи, които желаят да стартират бизнес в сектора, външни инвеститори, 
които, общината. Общината ще координира дейностите, като насърчава диалога 
между производителите, предоставя общински терени на преференциални цени за 
развитие на производства, терени за изграждане на преработвателни предприятия и 
пр. Общината, също така, опростява всички административни процедури, свързани със 
стартиране на бизнес в сектора. 
 
Методология 
 
Приоритетно ще се подкрепят проекти, в резултат на които продукцията ще има висока 
добавена стойност, проекти, които целят затваряне цикъла на производство и 
получаване на краен продукт, който е сертифициран, с високо качество и подходящ за 
продажба в други региони на страната и/или износ. Ще се подкрепят и насърчават 
сдружавания на местни производители, инициативи за свързване на 
растениевъдството с животновъдството и пр. 
 
Индикатори за измерване успеха на мярката 

• Територии с нови насаждения 
• Брой преработвателни предприятия 
• Брой и типове произведени крайни продукти 
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• Обем на износа на продукция в други региони на страната и  чужбина 
• Обем на приходите от растениевъдство 
• Брой местни сдружения на производителите и техните инициативи 
• Въведени стандарти за производство 

 
Мярка 3 Управление на горския фонд и насърчаване развитието на свързаните с 
него производства 
 
Основна цел на мярката е пълноценното използване на наличния в общината горски 
фонд и реализиране на свързани с него производства 
 
Специфични цели 

• Възстановяване в пълен размер на общинския горски фонд 
• Управление на горския фонд по начин, който гарантира неговото опазване и 

възстановяване  
• Превръщане на наличния горски фонд в обект за развитие на различен тип 

бизнес – свързани производства, туризъм и пр. 
 
Описание на средата 
 
Общината разполага с богати горски масиви с възможност за дърводобив, 
дървообработване и дърводелски услуги. Горският фонд на общината се стопанисва 
от Държавно лесничейство “Трън”. Площта му е 336 803 дка. Към момента той се 
стопанисва добре. Основните дейности, които се развиват в горските територии са: 
дърводобив, възобновяване и залесяване, реконструкция на слабопродуктивни гори. 
По отношение на собствеността на горите, тя е смесена – една част са държавни, 
други общински, сериозен е и делът на частните гори. В общината все още горският 
фонд и свързаните производства не присъстват като водещ сектор в местната 
икономика. Всички дейности от тук нататък, обаче, трябва да бъдат много внимателно 
управлявани и координирани, за да се запазят горските масиви, намиращите се в тях 
горски билки и плодове, да се съхрани дивеча, да се развива туризма и пр. 
 
Типове дейности 

• Проучване и опазване на природното богатство в горите, както и на 
биологичното разнообразие 

• Прилагане на устойчиви земеделски и горски практики, допринасящи за 
опазване на биологичното разнообразие 

• Опазване на горските фондове и устойчиво използване на горските ресурси; 
Съхраняване  и увеличаване на широколистните дървесни видове. 

• Опазване и възстановяване на местообитанията на редки, защитени и 
стопански ценни видове диви растения и животни 

• Опазване на генетичния фонд на дървесните видове, естествено 
разпространени в горския фонд на община Трън. 

• Осигуряване на условия за устойчиво ползване на горските природни ресурси 
• Организиране на обучение за събиране на диворастящи култури запазващо 
местообитанията и видовете 

• Организиране на курсове за обучение на собственици на частни гори и 
популяризиране на законовата рамка, свързана с владеенето на гори и 
земеделски земи в и извън границите на парка. 

• Насърчаване създаването на малки дървопреработвателни предприятия и 
произвеждането на малки серии от уникална продукция 

• Привличането на инвеститори, които развиват дейности, свързани с горите – 
ловни стопанства, дървообработване, дървопреработване, преработване на 
горски плодове и билки и пр. 
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• Разработване на общинска програма за управление на горския фонд. 
 
Участници и институционална рамка 
Собственици на гори, местни хора, които се занимават с дейности, свързани с горския 
фонд, инвеститори, които желаят да развиват производства в сектора, туристически 
фирми и пр. Общината ще координира дейностите, като носи отговорността за 
съхранение на уникални горски видове, опазване на биологичното разнообрази, 
насърчаване на инициативността на местните хора, чрез привличане на средства от 
националните фондове и други външни финансови източници. 
 
Индикатори за изпълнение на мярката 

• Пълно възстановяване собствеността върху общинския горски фонд 
• Създадени нови производства, свързани с използването на горите 
• Обем привлечени инвестиции в свързани с горите производства 
• Брой създадени работни места 
• Процент разширяване на горските площи 
• Процент възстановени пощи и засяти нови видове 
• Брой и типове частни инициативи за опазване на горския фонд 
• Приходи от дейности, свързани с управлението на горите 

  
 
 
ПРИОРИТЕТ 2 ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА И КАЧЕСТВЕНА 
ЖИЗНЕНА СРЕДА, КОЯТО СЪЗДАВА УСЛОВИЯ ЗА РАСТЕЖ И ЗАЕТОСТ 
 
Основните цели на приоритета са насочени към развитието и модернизацията на 
основната общинска инфраструктура – пътна мрежа, транспортно обслужване, 
комунални дейности, естетизация и обществена хигиена, както и към развитие на 
онази инфраструктура, която ще подкрепи развитието на бизнеса и мотивира 
инвестиционната активност. Пълноценното използване на природните ресурси на 
общината за бизнес инициативи е също една от водещите цели на този приоритет. 
 
При реализирането на приоритета ще насочим вниманието си към много конкретни 
дейности, свързани с изграждането на нова и реконструкцията на съществуващата 
инфраструктура, много пряко обвързани с повишаване качествата на жизнената среда, 
която хората обитават. Дейности, свързани с управлението на общинската 
собственост, нейната ревитализация е изпълването и с бизнес и/или други социални 
активности, също са в осмислени в рамките на приоритета. Тъй като едно от основните 
богатства на община Трън е прекрасната, чиста и съхранена околна среда, всяко едно 
действие ще бъде пречупвано през основното правило по никакъв начин да не 
въздейства негативно върху екологичната хармония на територията.  
 
В резултат от осъществяването на мерките и дейностите очакваме в максимална 
степен да се усъвършенства пътната мрежа не само на територията на общината, но и 
тази, която я свързва с други региони в страната и Сърбия, да се осигурят качествени 
комунални услуги на населението на цялата територия на общината, населените 
места да има благоустроена и естетизирана жилищна среда, да бъдат усвоени голям 
процент от наличните свободни общински терени/помещения, да се привлекат външни 
за общината инвеститори и формират публично-частни партньорства за икономически 
дейности и предоставяне на услуги за населението, да се гарантира пълноценното, но 
и щадящо използване на наличните природни ресурси.  
 
Възможни източници за финансиране на дейностите 

• Общински бюджет 
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• Държавен бюджет – МРРБ (ИА „Пътища”), МТС 
• Собствени средства на предприятията концесионери на транспорта за 

обществени превози на пътници  
• Структурни фондове на ЕС – ЕФ за регионално развитие и Кохезионен 

фонд – структурно финансиране след 2007 год. 
• Собствени средства на фирмите 
• Собствени средства на предприятията „В и К” и „Електроразпределение” 
• Национални фондове за подкрепа развитието на граничните региони 
 

 
 
ЦЕЛ 1 РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОСНОВНАТА ОБЩИНСКА 
ИНФРАСТРУКТУРА 
 
Мярка 1: Усъвършенстване и доразвитие на общинската пътна мрежа и 
транспортното обслужване на общината, както и транспортните връзки на 
общината с други региони в страната и Сърбия  
 
 
Основна цел на мярката е поддържане на качествена транспортна инфраструктура  
 
Специфични цели 

• Изграждане и рехабилитация на вътрешната транспортна инфраструктура, 
която свързва отделните населени места в общината 

• Изграждане на транспортната инфраструктура, която свързва Трън с други 
региони в страната и със съседна Сърбия 

 
Описание на средата 
Пътните връзки в общината се осъществяват посредством автомобилен транспорт. 
Основният обслужващ път е ІІ 63 по направление Перник-Брезник-Трън-
Стрезимировци. Дължината му през територията на общината е 35км и в голяма част 
от участъците са наложителни ремонтни дейности. Поради това, че е сериозно 
натоварен се налага неговата прекатегоризация в първокласен. Други пътни артерии 
са третокласните пътища за Драгоман, Трекляно и Земен, както и четвъртокласните 
пътища до другите населени места. Транспортното обслужване е затруднено, тъй като 
голяма част от пътната мрежа на общината  се нуждае от изкърпване и освежаване.  
В общината няма железопътен транспорт, най-близката ж.п. гара е Перник на 50 км., а 
най-близката аерогара – София, на 80 км. Проблем за общината е липсата на интерес 
от транспортните фирми за обслужване на вътрешните за общината линии, като 
интерес за тях по обясними причини представлява само линията Трън – София.  
 
Типове дейности 

• Изграждане на нови пътни участъци – Трън-Секирица-Филиповци 
• Рехабилитация и ремонт на  четвъртокласната пътна мрежа 
• Насърчаване на транспортните фирми да участват в реализирането на 

транспортната схема на общината – предоставяне на преференции, други 
стимули и пр. 

• Стратегически инициативи, свързани с лобиране пред държавните институции 
за прекатегоризация на някои от пътищата и за изграждане на скоростна 
магистрала София –Трън-Стрезимировци-Сурдулица 

 
Участници и институционална среда 
При реализацията на мярката ще се търси съдействието на всички държавни 
институции – МРРБ, Агенция “Пътища”, МТС, областна администрация – Перник, 
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частни инвеститори, които желаят да концесионират транспорта за превоз на пътници. 
Общината носи основната отговорност за поддържане на транспортната 
инфраструктура и ще извърши всички необходими действия за привличане на целеви 
средства. 
 
Методология 
Приоритетно ще бъдат осъществявани проекти, които гарантират решаването на най-
спешните проблеми на общината, оценени в една общинска стратегия за управление 
на транспортната инфраструктура. Ще се насърчават дейности, в резултат на които се 
активизира икономическото развитие, достъпа на хората от общината до центъра 
Трън, улесняването на връзките със съседна Сърбия. 
 
Типове индикатори за измерване успеха на мярката 

• Дължината в км. на рехабилитираните  пътища от ІІ и ІV клас; 
• Дължината в км. на новоизградените общински пътища; 
• Дължина на реконструираните улици в населените места, вкл. и 

баластирани 
• Средно времетраене на пътуванията от населените места до общинския 

център 
• Брой автобусни линии за връзка между населените места в общината 
• Привлечени целеви инвестиции за изграждане на транспортната 

инфраструктура 
• Наличен първокласен път, който пресича територията на общината 
• Стартирало изграждането на високо скоростната магистрала 

 
Мярка 2:  Подобряване и развитие на общинската инфраструктура за 
предоставяне на комунални услуги на населението – водоснабдяване, 
канализация и пречиствателни съоръжения за отпадни води, въвеждане на 
алтернативни енергийни източници, инфраструктура, свързана с ИКТ 
 
Основна цел на мярката е осигуряване на пълната гама от комунални услуги на 
жителите на община Трън 
 
Специфични цели 

• Поддържане на максимално добро състояние на водоснабдителните и 
канализационни системи във всички населени места на общината 

• Гарантиране пречистването на водите 
• Повишаване на енергийната ефективност 
• Осигуряване на достъп до информационни и комуникационни услуги 

 
Описание на средата 
Всички селища в общината са водоснабдени, в много от селата се правят 
реконструкции на съществуващата водопроводна мрежа, правят се уширения. 
Водоснабдяването на гр.Трън е оскъпено от необходимостта да се използват 
ел.помпи. Търсят се начини за захранване по гравитачен път, предстои проектиране и 
построяване на пречиствателна станция за отпадни води в гр.Трън. В населените 
места на общината се осъществяват проекти, съобразно възможностите и 
финансирането, за изграждане на нови водопроводи, ремонти на водохващанията, 
частична канализация. 
Всички селища в общината са електроснабдени, като ел.системата е в добро 
състояние. Според новите разпореди на ЗУТ общината вече няма отговорности, 
свързани с ремонта и уширението на съществуващите електрически мрежи.  
Общината има разработена програма за енергийна ефективност и план за действие, 
като предложените инициативи ще бъдат маркирани и в настоящия документ. 
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Общината има висока степен на телефонизация. Мобилните оператори също имат 
добро покритие в района. В гр.Трън съществува изградена мрежа на кабелна 
телевизия и се проектира създаване на кабелен интернет. Въпреки това трябва да 
положим целенасочени усилия за улесняване на достъпа на всички жители, особено 
младите хора и учениците, както и на бизнеса до ИКТ. 
 
Типове дейности, които ще се извършват в контекста на мярката 

• Реконструкция на съществуващи и изграждане на нови водоснабдителни и 
канализационни мрежи 

• Изграждане на пречиствателна станция и други пречиствателни съоръжения в 
населените места 

• Насърчаване изграждането на интернет доставни мрежи  
• Изграждане на точки за достъп до интернет, които могат да се ползват от 

максимално голям брой граждани 
• Информационни кампании за популяризиране използването на 

информационните и комуникационните технологии 
• Изграждане на кабелни мрежи 
• Дейности, свързани с управление на енергийната ефективност – детайлно 

описани в Общинската краткосрочна програма за енергийна ефективност 2005 – 
2007 

• Изработване на нова общинска стратегия за енергийна ефективност – за 
периода 2007 – 2013 и приоритизиране на проектите 

• Информационни кампании за запознаване на населението и бизнеса с 
концепцията за енергийна ефективност 

 
Участници и институционална рамка 
Община – Трън, местните хора, бизнес субекти, предприемачи, специализирани 
отдели на областна администрация – Перник, предприятие ВиК, предприятията 
“Енергоснабдяване” и “Енергоразпределение”. Община Трън ще инициира проекти и 
търси финансиране на всички дейности, за които е пряко отговорна.  
 
Методология 
С приоритет ще се подкрепят и реализират проекти, от чиито резултати имат полза 
максимално голям брой от жителите на общината и които съществено подобряват 
качеството на живота на хората. В областта на енергийната ефективност ще се следва 
аранжирането на проектите, според съществуващата общинска стратегия. 
 
Индикатори за измерване на успеха на мярката 

• Дължина на рехабилитираната водоснабдителна и канализационна мрежи 
• Дължина на новоизградените водоснабдителни/ канализационни мрежи 
• Наличие на пречиствателна станция в Трън и брой на пречиствателните 

съоръжения в региона 
• Реализирани брой и видове проекти за енергийна ефективност – в публичния и 

в частния сектор 
• Брой интернет доставчици и кабелни мрежи 
• Брой информационни кампании за популяризиране концепцията за енергийна 

ефективност 
• Брой места за публичен достъп до интернет 

 
 
Мярка 3: Благоустрояване на селищната среда, естетизация и обществена 
хигиена 
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Основна цел на мярката е да се гарантира качеството, естетиката и чистота на 
средата, в която хората живеят, работят и релаксират  
Специфични цели 

• Намаляване образуването на отпадъци и увеличаване количествата на 
оползотворените такива 

• Подобряване и осъвременяване на начина за събиране и преработка на 
отпадъците 

• Максимално ограничаване на нерегламентираните сметища и други 
замърсявания от битовите дейности на населението 

• Повишаване на качеството на живота чрез естетизация на селищните 
територии   

 
 
Описание на средата 
 
В близост до гр.Трън има депо за ТБО, което за сега покрива потребностите на града. 
В селата проблема се решава съобразно възможностите. Реализирани са проекти по 
премахване на нерегламентирани сметища и по опазване на околната среда. 
Подобрява се управлението на отпадъците. Въпреки това се необходими много 
допълнителни усилия и дейности, които да осъвременят начина на събиране и 
управление на отпадъците. Макар и сравнително малка, община Трън в съвсем скоро 
време ще се изправи пред необходимостта да събира разделно отпадъците и да ги 
третира на собствена територия и/или транспортира до най-близкото място, където ще 
се прави тяхното екологично обезвреждане. Предвид това, че общината изключително 
много държи на чистата природа, която е основен ресурс за икономическо развитие, 
грижата за отпадъците, поддържането на чистотата и обществената хигиена, е 
поставена като една от водещите задачи на общинската политика. В перспектива ние 
ще разработим програма за управление на отпадъците, която последователно ще 
осъществяваме. Важен елемент от качеството на живота е селищната среда, в която 
хората живеят. Тя трябва да бъде естетична – да има зелени площи и поддържани 
паркови пространства, да се поддържа ежедневно обществената хигиена и 
територията да се управлява по начин, който гарантира равномерно териториално 
разпределение на дейностите със социален и публичен смисъл.  
 

Типове дейности 

• Ликвидиране на нерегламентираните сметища и последващ контрол 

• Постепенно въвеждане на система за разделно събиране на отпадъците и 
образователни информационни кампании за населението 

• Почистване на площи, замърсени с неопасни отпадъци 

• Образователни инициативи за младите хора, свързани с опазване чистотата на 
жизнената среда 

• Озеленяване и естетизиране на населените места 

 

Участници и институционална среда 
Мярката се реализира под ръководството и непосредственото участие на общината, 
както и на областна администрация – Перник, МОСВ, бъдещо предприятие – 
концесионер на събирането и третирането на отпадъците, местните хора, инициативни 
граждански групи, НПО. 
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Методология 
С приоритет ще се подкрепят проекти, които имат пряк ефект върху жизнената среда и 
чиито резултати са ясно измерими и се ползват от голям брой крайни бенефициенти. 
Ще се насърчават инициативи, в чиято реализация се включват максимален брой 
жители на общината. 

  
Типове индикатори за измерване успеха на мярката 

• Ежегодните %-и на организирано събиране и депониране на отпадъците 

• Брой премахнати нерегламентирани сметища 

• Проведени информационни кампании сред населението и сред младите хора 

• Брой населени места, в които са извършени дейности по естетизация на 
селищната среда 

• Територия на почистените от неопасни отпадъци площи 

 
 
 
 
 
ЦЕЛ 2 НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА АКТИВНОСТ ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ 
НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДХОДЯЩА БИЗНЕС-
ИНФРАСТРУКТУРА 
 
Мярка 1: Витализиране на наличната общинска инфраструктура, подходяща за 
развитие на нови производства вкл. и чрез формирането на публично-частни 
партньорства за привличане на външни за общината инвеститори 
 
Основната цел на мярката е свързана с насърчаване на предприемачеството, 
инвестиционната активност и икономическото развитие 
 
Специфични цели 
 

• Възстановяване ползването на наличната свободна общинска инфраструктура 
за дейности, свързани с бизнеса 

• Привличане на инвестиции 
• Развитие на нови производства и/или услуги 
• Създаване на нови устойчиви работни места 

 
Описание на средата 
 
Община Трън разполага с площи и сгради, които са общинска собственост и към 
момента са свободни и не са отдадени под наем. Те са напълно каталогизирани и 
общината има ясна представа какво представляват тези активни и какъв е техният 
капацитет за развитие. Неизползван механизъм за насърчаването на инвестиционната 
активност са публично частните партньорства. Макар и малка, Община Трън може да 
бъде твърде привлекателна за инвестиции, най-вече свързани с туризма и всички 
допълващи го дейности, развитието на хранително-вкусовата промишленост, 
модерното селско стопанство, инфраструктурата. Голямо предимство е, че общината е 
граничен регион и може да разчита на целево финансиране за насърчаване 
развитието на трансгранични проекти, с акцент върху икономическото развитие и 
общия пазар на труда.  
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Типове дейност 

• Каталогизация и пълно описание на наличните свободни общински 
сгради/терени, които могат да бъдат предоставени под наем  

• Разработване на програма за управление на общинската собственост, която да 
определи политиката на общината по отношение продажба/отдаване под наем 
на терени/сгради 

• Инициативи, които целят да мотивират държавната власт да каталогизира 
наличните терени/сгради държавна собственост и разработване на програма за 
взаимодействие между общината и държавната власт по отношение 
управлението на държавната собственост 

• Проекти, свързани с безвъзмездно придобиване на държавна собственост от 
общината 

• Проекти, свързани с участието на общината в публично-частни партньорства за 
управление на бизнес инфраструктурата – сгради и площи и съвместни 
инициативи за привличане на външни за общината инвеститори 

• Предоставяне на преференциални цени и/или на символичната цена от 1 
ст./кв.м. на сгради общинска собственост на публично-частните субекти с цел 
подкрепа и насърчаване на предприемачите 

• Дейности, свързани с популяризиране на общинските инициативи, свързани с 
управлението на общинската собственост 

 
Участници и институционална рамка 
Община Трън, областна администрация Перник, съответните държавни ведомства, 
които имат отношение към управлението на собствеността, частни предприемачи от 
страната, организации, подкрепящи бизнеса от страната. Община Трън координира и 
управлява дейността, като извършва всички необходими стъпки, които подпомагат 
бизнес начинания, свързани с целесъобразното оползотворяване на свободните 
общински терени/сгради.  
 
Методология 
С приоритет ще се подкрепят проекти, които предлагат бързи и съвременни бизнес 
решения за управление на общинската собственост и проекти, които разчитат на 
свободните държавни площи/сгради и на базата на които съответните държавни 
органи биха вземи бързи решения по отношение на собствеността. Акцент ще се 
поставя и върху проекти, които създават нови работни места и привличат интереса на 
външни за общината инвеститори. 
 
Индикатори за измерване успеха на мярката 

• Брой витализирани общински сгради/терени за бизнес начинания 
• Брой формирани публично-частни партньорства за управление на 

собствеността 
• Обем привлечени външни за общината инвестиции 
• Терени/сгради, държавна собственост, предоставени безвъзмездно на община 

Трън 
• Площи терени/сгради държавна собственост, отдадени под наем на 

предприемачи и/или приватизирани за бизнес дейности 
 
  
Мярка 2: Пълноценно използване на наличните природни ресурси за развитие на 
уникални за общината производства 
  
Основна цел на мярката е пълното оползотворяване на наличните на територията на 
общината природни ресурси и богатства 
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Специфични цели 

• Разработване на намиращите се на територията на общината находища от 
природни богатства 

• Създаване на местни предприятия за добив и преработка на суровините  
• Насърчаване на заетостта и икономически растеж 
• Създаване на нови работни места за местните хора 

 
Описание на средата 
На територията на Община Трън има много и разнообразни природни ресурси, чието 
пълноценно оползотворяване и разработване е ключово важен елемент от развитието 
на местната икономика.  

Дар за общината е трапезната минерална вода в с.Банкя. Тя е с постоянна 
температура от 18О С и леко минерализирана.  Водата с питейните си качество и 
химичен състав освен за бутилиране, представлява интерес за производството на 
детски храни,и безалкохолни напитки. Към настоящия момент разработването на 
минералния извор е концесонирано от фирма “Хидрокомп” ООД 

Общината е богата на залежи от глина с високо качество и тя традиционно се 
преработва. Бихме могли да кажем, че Бусинската керамична школа е световно 
известна и в момента в общината полага усилия да  насърчи производството 
първоначално на керамични изделия за сувенири, които да се предлагат на туристите. 
Поради своите характеристики глината издържа на висока температура и може да има 
приложение освен в грънчарския занаят и в производството на керемиди и тухли. Има 
предпоставки за създаване на съвсем нови за общината производства. 

В общината има и хума, чиято преработка тепърва предстои.  

Може би най-голямото богатство като налични суровини на територията на общината е 
кариерата за златен трахит /риолит/, която се намира в с. Лешниковци. Тя е 
изключителна държавна собственост и общината няма правомощията да решава 
нейната съдба. За съжаление, към момента, държавата все още не е предприела 
действия за концесиониране на кариерата. Поради това общината ще предприеме 
всички възможни действия за лобиране пред държавната администрация за 
максималното оползотворяване на тази природна даденост. Същият е проблемът и с 
находището от кварц в кариерата “Бели камък” край с. Глоговица.  

Типове дейности 

• Разработване на общинска програма и план за действие за пълноценното 
оползотворяване на природните ресурси 

• Популяризиране и рекламиране на ресурсите, с които разполага общината, с 
цел привличане на външни за общината инвеститори 

• Инициативи, свързани с лобиране пред съответните отговорни държавни 
структури за предприемане на бързи действия по концесиониране на 
природните богатства, които са изключителна държавна собственост 

• Насърчаване формирането на публично-частни партньорства за 
оползотворяване на ресурсите 

• Предоставяне на преференции, в рамките на правомощията на общината, за 
инвеститори, които желаят да организират производства на базата на 
съществуващите ресурси 

 

Участници и институционална среда 
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Община Трън, областна администрация Перник, държавни институции, които имат 
отношение към управлението на природните ресурси – изключителна държавна 
собственост, потенциални инвеститори. Общината счита за свое основно задължение 
да предприеме всички възможни действия, за да мотивира държавните институции да 
стартират съответните процедури по експлоатация на ресурсите – държавна 
собственост. 

Методология 
Приоритет ще се дава на проекти, които насърчават реализирането на взаимно-
свързани производства, чиято цел е реализирането на продукция с висока добавена 
стойност. Целта е добитите суровини да се преработват от предприятия, които са на 
територията на общината. По този начин не само се повишава стойността на продукта, 
но и се създават повече и трайни работни места. 

 

Типове индикатори за измерване успеха на мярката 

• Брой концесионирани обекти 

• Брой създадени добивни/ преработвателни предприятия 

• Обем привлечени инвестиции 

• Брой създадени работни места 

• Брой и типове свързани производства /клъстери/ 

 

 
 
ПРИОРИТЕТ 3: ПОВИШАВАНЕ НА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА И КАЧЕСТВОТО НА 
ЖИВОТ В ОБЩИНА ТРЪН 
 
Основните цели на приоритета са свързани с подобряването на публичните услуги в 
общината – здравеопазване, образование, социално подпомагане и сигурност, както и 
със създаването на предпоставки за качествена промяна в пазара на труда, 
максимално ограничаване на безработицата и създадена благоприятна среда за 
осигуряване на трайна заетост за всички жители на общината. В рамките на този 
приоритет ще се реализират и дейностите, свързани с насърчаване развитието на 
културата и масовия спорт, достъпът до които се разглежда като част от качеството на 
живота. 
 
При реализирането на приоритета ще насочим вниманието си към практически 
дейности, свързани с повишаване на здравната култура на населението, с много силен 
акцент върху ромската общност, привличане на медицински специалисти да работят в 
Общината, изграждане на пълноценна мрежа от здравни структури, която да отговори 
на потребностите на жителите на общината, осъвременяване на здравното 
обслужване и социалното подпомагане, насърчаване развитието на масовия спорт, 
както и целенасочена подкрепа за всички културни инициативи, вкл. и обвързването им 
с развитието на туризма. Проектите в сферата на образованието също ще бъдат силно 
практически насочени и ще целят предоставяне на професионална квалификация, 
която максимално да отговаря на потребностите на местния пазар на труда, а в 
сферата на средното образование те ще целят гарантиране на равен достъп на всички 
до образование и мотивиране на децата и техните семейства, особено от ромската 
общност, да не напускат училище преждевременно. Всички мерки на пазара на труда 
ще целят създаването на трайна заетост и провеждането на активна политика за 
привличане и задържане на млади хора в общината. 
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Основните резултати, които очакваме да постигнем, са свързани: с наличието на 
максимално подобрена система за предоставяне на услуги в здравеопазването; с 
добре работеща система за социално подпомагане, обхващаща всички потенциални 
ползватели; с работещи общообразователни и професионални училища, които да 
предлагат гъвкави, атрактивни и задържащи вниманието на децата форми на 
обучение, вкл. компютърно образование и интернет; с ограничен максимално брой на 
отпаднали от училище деца; с максимално ограничена престъпност; осигурена трайна 
заетост; създадени нови работни места в алтернативни сектори; с напълно 
интегрирано ромско население. 
 
Възможни източници за финансиране на дейностите 

• Общински бюджет 
• Програми на българското правителство 
• Национални фондове 
• Специализирани програми за интегриране на маргинализирани групи 
• Програма ФАР – ТГС Добросъседство 
• Структурни фондове на ЕС 
• Частни средства на бизнес субекти 

 
ЦЕЛ 1 ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ – ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, 
ОБРАЗОВАНИЕ,  СИГУРНОСТ И СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 
 
Мярка 1: Подобряване на здравните услуги чрез създаване на условия за 
подобряване здравето на гражданите и предоставяне на достъп до здравни 
услуги за всеки жител на общината и усъвършенстване на социалното 
подпомагане 
 
Основна цел на мярката е повишаване качеството на живота на хората чрез 
осигуряване на достъп до съвременно здравеопазване и социално подпомагане за 
всички жители на общината. 
 
Специфични цели 

• Усъвършенстване на системата за предоставяне на услуги в здравеопазването 
• Осигуряване на равен достъп на всички жители на общината до здравни грижи 
• Повишаване здравната култура на населението  
• Профилактика на значими заболявания 
• Осигуряване на социална подкрепа на нуждаещите се 

 
Описание на средата  
Здравеопазването на територията на общината се осигурява от три лекарски и две 
стоматологични практики, поделение на ЦМБНМП Перник и СБАЛВБ “Д-р Стамен 
Григоров”. СБАЛВБ “Д-р Стамен Григоров” разполага с 20 легла, клинична 
лаборатория, рентгенов и ехографски апарат, ехокардиография, физиотерапия. 
Наличните лекарски практики обхващат населението от цялата община. Има една 
аптека и магазин за лекарствени препарати без рецепта. 
Броят на медицински кадри, които работят в общината се определя не толкова от 
необходимостта от здравно обслужване, а по скоро от възможностите за финансово 
обезпечаване на медицинските работници. По данни на статистиката през 2003 год. в 
общината са работили само 11 лекари и стоматолози /19 през 2000 год./ Очертава се 
ясна тенденция здравните кадри да напускат общината и в този смисъл трябва да се 
вземат бързи и спешни мерки за мотивиране на специалистите да намират 
професионална реализация в община Трън. 
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Към момента няма осъществявана целенасочена политика за повишаване здравната 
култура на населението, особено от ромската общност, както и осъществявани 
програми за здравна профилактика. 

Социалното подпомагане се изразява в предоставянето на социални помощи и 
социални услуги.  

Видовете социални помощи, регламентирани със закона за социално подпомагане са: 
месечни, целеви и еднократни. С промените в закона се дава приоритет на развитието 
на услугите в общността. Социалните услуги предоставени в общността са: личен 
асистент, социален асистент, домашен помощник, ДСП, дневен център, център за 
социална рехабилитация и интеграция, център за временно настаняване, приемна 
грижа, кризисен център за настаняване от семеен тип, защитени жилища и обществени 
трапезарии. 

На територията на община Трън се извършват следните социални услуги, 
предоставени в общността: 

1. Личен асистент – лице, полагащо постоянни грижи за дете или възрастен с трайно 
увреждане, за тежко болен, за задоволяване на ежедневните му потребности. 
Дирекция „СП” община Трън е сключила 10 трудови договора с лица назначени като 
„лични асистенти”. 

2. Домашен помощник  

3. Приемна грижа – отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, което е 
настанено по реда на ЗЗД в семейство на съпрузи или при отделно лице въз основа на 
договора. 

Социалните услуги се определят като дейности, които подпомагат и разширяват 
възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот. Съгласно чл.36 от 
ППЗСП социалните услуги са обособени в две големи групи услуги, в зависимост от 
средата, в която се предоставят услугите: социални услуги, които се предоставят в 
общността и социални услуги, които се предоставят в специализирани институции. 
Социалните услуги,  извършвани от Домашния социален патронаж в гр.Трън, съгласно 
действащото законодателство са дейност на общините и се финансират изцяло от 
Община Трън. Те представляват първата голяма група. Специализирана институция, 
която включва втората група услуги, е Домът за възрастни с физически увреждания, 
разположен в с.Слишовци, община Трън. Финансирането на дома е съгласно същите 
нормативи е делегирана държавна дейност на общината.  

Домашния социален патронаж в гр.Трън обслужва 40 патронирани лица, услугите, 
които получават обслужваните лица са: доставяне на храна по домовете; съдействие 
за снабдяване с отоплителни материали; покупка на лекарствени средства и 
съдействие за получаване на медицинска помощ; подържане на хигиена в домовете;  
извършване на административни, финансови и правни услуги и др. В момента 
персонала, който извършва тази дейност се състои от 9 души, разпределени както 
следва: счетоводител – 1; касиер-домакин – 1; социален работник–калкулант – 1; 
готвач – 1; помощник готвач – 1; санитар – 1; разносвач на храната – 1; шофьори – 2. 

С цел поевтиняване на храната на обслужваните лица Община Трън закупи нов 
автомобил, с по икономичен разход на гориво, който дава възможност да се намалят 
транспортните разходи и това предполага през следващите години капацитета на 
обслужваните лица в ДСП Трън да достигне 60 души. 

 

Типове дейности 

• Максимално подобряване на материалната база на съществуващите здравни 
заведения, вкл. доставка на медицинско оборудване 

 64



• Подкрепа за частни инициативи в здравеопазването – предоставяне от 
общината на помещения на преференциални цени или без наем за определен 
период от време за особено здравни услуги, които към момента не са налични в 
общината 

• Осъществяване на проекти, които ще привличат нови специалисти в сферата на 
здравеопазването да работят на територията на общината  

• Проекти за квалификация и преквалификация на работещите в здравната 
система, вкл. и чрез обмяна на опит със съседни страни и други региони в 
България 

• Инициативи, които целят повишаване на здравната култура на населението 

• Специализирани здравни образователни програми за ромски семейства 

• Инициативи за профилактика на значимите за община Трън заболявания 

• Проекти, свързани с предоставяне на социален патронаж на възрастни хора 

• Социални кухни за бедни и безработни 

• Мобилни здравни и социални услуги за инвалиди и хора с увреждания, вкл. и 
проекти за достъпна селищна среда – подстъпи до сгради, предоставящи 
публични услуги – община, болница, здравни участъци и пр. 

 

Участници и институционална рамка 
Участници в реализацията на мярката ще бъдат всички здравни структури, МЗ,  
новосъздадени публично-частни партньорства за подпомагане на здравеопазването, 
община Трън. Общината в този случай трябва да координира и насърчава дейностите, 
като в рамките на своите правомощия подкрепя всяка инициатива, свързана с 
осигуряване на качествени здравни грижи за населението.  
 
Методология 
Ще се насърчават проекти  допринасящи за подобряване качеството на 
предоставяните здравни услуги и дейности, свързани с развитието на 
здравеопазването. Приоритетни ще бъдат и проекти, които осигуряват съвременна 
медицинска техника. Акцент ще се поставя върху инициативи, чиито бенефициенти са 
максимално голям брой жители на общината. 
 
Инидикатори за измерване успеха на мярката 

• Разработени и предоставени нови здравни услуги 
• Създадени нови здравни структури  
• Привлечени специалисти, работещи в здравеопазването 
• Разработени образователни програми за повишаване на здравната култура на 

населението 
• Брой участници в програмите за здравно образование 
• Процент намаляване заболеваемостта от значимите за общината болести 
• Процент обхват на населението от социални услуги 
• Привлечени средства в здравеопазването и социалните дейности – чрез 

проектно финансиране и публично-частни партньорства и инициативи 
 
 
Мярка 2: Максимално подобряване на системата за предоставяне на 
образователни услуги 
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Основна цел на мярката е повишаване образователното равнище на населението в 
община Трън 
 
Специфични цели 

• Намаляване процента на отпадналите от училище деца 
• Максимално ограничаване на процента на деца, които не се записват в 

учебните заведения 
• Повишаване процента на децата, завършили средно образование 
• Усъвършенстване на системата за предоставяне на образователни услуги, вкл. 

и чрез извънкласни форми на обучение 
• Усъвършенстване на системата за предоставяне на професионално 

образование 
 

Описание на ситуацията 
Образователната система в община Трън е развита съобразно потребностите на 
сравнително малкия брой население и ограничения брой деца в училищна възраст. 
Според статистическите данни през 2001 год. децата са били 243, неграмотните 111, а 
хората с под основно образование – 1369. Всички те са потенциални потребители на 
образователната система в общината.  

На територията на общината образователните институции са: 1 бр. общо 
образователно училище СОУ „Гео Милев”, 1бр. Професионална гимназия за 
подготовка на строители за външно и вътрешно оформяне на сгради и строителни 
техници – ТПГ „Владо Тричков”, 1 бр. детска градина – ОДЗ „Ален мак”. Училища в 
селата няма.  
.  

Към момента в сектора на образованието работи следният брой специалисти: 

СОУ”Гео Милев” – 41; ОДЗ „Ален мак” – 10; Трънска професионална гимназия „Владо 
Тричков” – 13; Център за работа с деца – 2. 

Общо заетите в сектор образование – 66 от тях: 47 педагогически персонал и 19 
непедагогически. 

Забележка: На територията на общината е разположен и Дом за отглеждане и 
възпитание на деца, лишени от родителски грижи, който е на  държавна издръжка и е 
по скоро социален дом. Педагогическият персонал на дома не е включен в горната 
цифра. 

 

Типове дейности 

• Инициативи, които мотивират децата, особено от ромските семейства, да 
посещават училище и да завършват основно/средно образование 

• Осигуряване на транспорт на децата от селата, за улесняване посещението на 
училищата в Трън 

• Предоставяне на допълнително извънкласно професионално обучение на 
децата, свързано с професии, които могат да намерят реализация в общината – 
туризъм, предприемачество, строителство, дървопреработване и дърводобив и 
пр. 

• Въвеждане на гъвкави форми за управление на образованието, които да 
поставят на първо място интересите на децата и мотивирането им да 
посещават училище 

• Проекти за осигуряване на компютърно оборудване на училищата и лесен и 
безплатен достъп до интернет 
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• Проекти, мотивиращи преподавателите да работят в Трън 
• Програми за чуждоезиково обучение, вкл. и сръбски език 

 
Участници и институционална рамка 
Община Трън и образователните институции на територията на общината, МОН, 
областна администрация – Перник, заинтересовани страни – родители, учители, 
ученици от горните класове на училищата. 
 
Типове индикатори за измерване успеха на мярката 

• Процент ученици, които завършват максимално високата степен на 
образование, предоставяна в общината 

• Процент на преподавателите, които остават да работят на територията на 
общината и процент привлечени преподаватели 

• Видове и форми на извънкласни дейности и процент от учениците, които 
участват в тях 

• Процент на намаляване броя на неграмотните 
• Позитивна промяна в съотношенията между различните образователни 

равнища в общината 
 

 
Мярка 3: Гарантиране на сигурна за живеене и инвестиции жизнена среда 

Основна цел на мярката е община Трън да се превърне в сигурно за живот и 
инвестиции място 

 

Специфични цели 

• Максимално ограничаване на престъпленията на територията на общината 

• Превенция на престъпленията 

• Налагане на обществен модел на поведение “не на наркотиците” 

• Гарантиране сигурност на инвеститорите 

 

Описание на ситуацията 
Поради факта, че община Трън е гранична територия, както и предвид желанието на 
общината да насърчава сътрудничеството със съседна Сърбия, от изключителна 
важност е тя да се разпознава като сигурно за живеене и инвестиции място. 
Политиката ни, която извежда като водещ отрасъл развитието на туризма, също 
предполага още от сега да се мисли за дейности и инициативи, които да водят до 
превенция на всякакъв тип престъпни дейности, вкл. и дребното битово хулиганство, 
които по някакъв начин биха отблъснали туристите и/или инвеститорите. Политиката 
по гарантиране на сигурността, както на живеещите в Трън, така и на нашите гости, 
може да се превърна в едно от най-важните ни конкурентни предимства като 
атрактивна туристическа дестинация и място за инвестиции. От друга страна, това, че 
сме на границата може да се превърне в сериозна заплаха за транзитиране на 
наркотици през територията на общината и всякакви други опити за нарушаване на 
закона. Нашата отговорност ще стане още по-голяма след 2007 год., когато България 
ще бъде външна граница на ЕС. Община Трън напълно осъзнава своите отговорности 
и още отсега ще планира мерки и инициативи, за да може да гарантира изпълнение на 
задълженията си в тази сфера. 
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Типове дейности  

• Разработване на общинска политика за сигурност и превенция на 
престъпността – съвместно със съответните институции и като част от 
дейността на МКОРС 

• Съвместни инициативи на съответните институции, които имат отговорност към 
гарантиране на сигурността, опазването на обществения ред и превенцията на 
престъпността 

• Проекти, целящи ограничаване на всякакви проявления на корупция спрямо 
потенциални инвеститори и/или рекет срещу туристи 

• Повишаване информираността на жителите за правата и задълженията им, 
както и правата, задълженията и отговорностите на съответните институции 

• Проекти, които целят възпитаване на младите хора в поведение “не на 
наркотиците” 

• Насърчаване на диалога между гражданите и органите на реда и подкрепа за 
реализиране на правителствената стратегия “Полицията в близост до 
обществото” – насърчаване на РИ и МлРИ да контактуват с хората и да стигнат 
до всеки дом 

 

Участници и институционална рамка 
Община Трън, местни структури на правоохранителните и правораздавателни органи, 
училища, НПО, читалища, граждански групи. Община Трън ще координира действията 
на съответните страни, включени в този процес и ще гарантира лобиране за всяка 
инициатива, свързана със сигурността на гражданите и превенцията на престъпността 
и наркоманията. 

Типове индикатори за измерване на успеха на мярката 

• % на намаляване броя на извършените престъпления за година 
• % на повишаване разкриваемостта на престъпленията за година 
• Реализирани програми за превенция на престъпността 
• Брой предотвратени престъпления по сигнали за корупция 
• Брой проведени инициативи за превенция на наркоманията 
• Обем на привлечените външни инвестиции 
• Брой на външните инвеститори, които трайно се задържат в общината 

 

ЦЕЛ 2 КАЧЕСТВЕНА ПРОМЯНА В ПАЗАРА НА ТРУДА, МАКСИМАЛНО ОГРАНИЧЕНА 
БЕЗРАБОТИЦА И СЪЗДАДЕНА БЛАГОПРИЯТНА СРЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 
ЗАЕТОСТ   
 
Мярка 1: Реализиране на програми за дългосрочно безработни и хора в 
неравностойно положение на пазара на труда с особен акцент върху 
ограничаване на младежката безработица  
 
Основна цел на мярката е постигането на максимално възможната за общината 
трудова заетост 
 
Специфични цели на мярката 

• Осигуряване на заетост за дългосрочно безработни лица 
• Насърчаване наемането на хората в неравностойно положение на пазара на 

труда, вкл. младите хора до 29 год. и жените 
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• Насърчаване на дребното предприемачество и стартирането на собствен 
бизнес с цел разкриване на нови работни места  

 
Описание на средата 
 
Община Трън, подобно на всяка по-малка, а и гранична община в Република България, 
е изправена пред сериозните проблеми на високия процент безработни. Сред 
ромското население, особено, безработицата е почти 100 %. Преструктурирането на 
икономиката, закриването на малкото работещи предприятия, незавършилата 
приватизация на държавните предприятия в Общината, липсата на действия от страна 
на държавата по концесионирането на наличните природни богатства, както и бавното 
налагане на пазара на новите услуги и продукти, създавани в Общината, са основни 
причини за високия процент безработица. Голям част от населението вече е в 
нетрудоспособна възраст и това изключително много натоварва местната икономика, 
тъй като малко хора на практика носят приходи в общинския бюджет. Регистрираните 
безработни към 31.12.2003 год. са 576, 691 – през 2001 год. и бележат тенденция към 
намаляване. Според статистическите данни трайно наетите по трудово и служебно 
правоотношение през 2003 год. са 790, срещу 628 през 2001 год. Абсолютните 
стойности, обаче, не са показател за създаването на трайна структурирана заетост и 
те се дължат преди всичко на правителствените програми за предприемане на активни 
мерки на пазара на труда, които обаче са доста палиативно решение. Статистиката 
сочи, че работещите към безработните са в съотношение 60/ 40%, като 
статистическите данни отчитат само регистрираните в бюрата по труда индивиди. В 
общината има много ресурси, които предполагат предприемаческа активност и 
самонаемане, ето защо всякакви подобни инициативи ще бъдат сериозно насърчавани 
и подпомагани. 
 
Типове дейности 

• Осъществяване на програми и проекти, финансирани от различни донорски 
програми, за предоставяне на професионална квалификация и 
преквалификация 

• Подкрепа за предприемачите и самонаемащите се лица 
• Включване на представители на ромската общност в проекти, осъществявани 

от общината – ремонт на улици, общински сгради, комунални мрежи и пр. 
• Участие на общината във всички възможни правителствени програми, насочени 

към създаване на заетост 
• Лобиране за преструктуриране и приватизиране на държавните предприятия 
• Насърчаване на предприемачите да наемат на работа млади хора 

• Инициативи за предоставяне на услуги, водещи до заетост – информация и 
консултация, професионално ориентиране, създаване на профили на 
безработните младежи, подготовка и помощ за търсене на работа 

• Инициативи за стартиране на собствен бизнес от млади хора /обучение в 
предприемачество 

• Инициативи за мотивация и повишаване на общото ниво грамотност 
• Организиране на стажове в общината за младежи 
• Преференциални цени за наемане на общински помещения/терени от хора в 

неравностойно положение на пазара на труда – младежи, жени и 
представители на малцинствата, които желаят да развиват бизнес инициативи 

• Наемане на безработни като изпълнители на проекти на общината с външно 
финансиране 

 
Участници и институционална мярка 
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Община Трън, Бюро по труда, областна администрация – Перник, МТСП, местни 
предприемачи. Макар пряко да не влияе върху създаването на заетост, местната власт 
може изключително много да подпомогне, в рамките на своите правомощия, за 
осъществяването на програми и проекти, които осигуряват работни места.  
 
Методология 
С приоритет ще бъдат подкрепяни и насърчавани проекти, които създават трайна и 
структурирана заетост, които предполагат включването на уязвимите на пазара на 
труда групи в осъществяването на дейностите. 
 
Типове индикатори за измерване успеха на мярката 

• Брой създадени работни места 
• % намаляване на безработицата 
• % работни места за уязвимите групи на пазара на труда 
• Брой новосъздадени миро и малки фирми 
• % оползотворени площи/терени общинска собственост за бизнес дейности 

 
 
 
ЦЕЛ 3 НАСЪРЧАВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА КУЛТУРАТА И СПОРТА   
 
Мярка 1: Управление и развитие на ресурсите в сферата на културата и осигуряване 
на по-добро качество на културната среда 
 
Основната цел на мярката е свързана със съхраняването и развитието на уникалната 
местна културна среда 
 
Специфични цели 

• Създаване и развитие на уникални местни културни продукти, свързани със 
специфичните за Трън културни традиции 

• Съхраняване и подкрепа за дейността на местните културни институти – 
читалища и музеи 

• Насърчаване на местните хора да бъдат потребители на създавания в 
общината културен продукт 

• Маркетинг на местния културен продукт и обвързването му с развитието на 
туризма 

 
Описание на ситуацията 
 
Община Трън има много богата история и уникални традиции, които местните хора 
пазят в сърцата си. Известни са трънските майстори-строители, зидари, грънчари. 
Местните хора винаги са живели миролюбиво и задружно, отдавайки се на своите 
наследствени занаяти. Жителите на Трънския край в своя бит, фолклор, традиции и 
душевност, са трайно свързани с планината и своя поминък.  Една от водещите задачи 
в сферата на културата е съхраняването на уникалните трънски обичаи, традиции, 
културна среда. Местните хора ще бъдат насърчавани да пазят и предават на 
поколенията нашето културно наследство – песните, обичаите, танците, празниците, 
традициите, занаятите. Особено важно е младите хора да бъдат мотивирани да се 
включват активно в инициативите за презентиране на културното наследство. Това 
лесно би станало факт ако успеем да създадем интегриран туристически продукт, част 
от който да бъде свързан с популяризирането на местните обичаи.   
 
Към настоящия момент общият брой читалища на територията на общината е 
седемнадесет, най-голямо е читалище “Гюрга Пинджурова” в Трън. То стопанисва 
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сграда, в която е има голям салон с 520 места и театрална сцена, камерна зала и 
библиотека. Към читалището е формиран фолклорен състав “Трънски ритми”, в който 
участват 50 младежи. Общината трябва да полага много и специални грижи за 
подкрепа дейността на читалищата, тъй като те са единствените културни институти в 
малките селища и на практика се превръщат в единствени пазители на българския дух 
и култура.  
Други културни институти на територията на общината са музеите – в гр. Трън и в с. 
Бусинци. Необходими са действия, свързани с популяризиране на техните фондове, 
разнообразяване и осъвременяване на дейността им.  
Недвижимите паметници на културата и архитектурата – църкви и манастири, са 
разгледани в Приоритет 1, Мярка 1. 
 
Типове дейности 
 

• Проекти, свързани със събиране, описване и съхраняване на местния фолклор 
– песни, обичаи, традиции, празници 

• Организирано празнуване на традиционни за местното население празници 
• Организиране на събори за автентичен фолклор, вкл. и с международно 

участие на състави от съседна Сърбия 
• Изграждане на тематични музейни сбирки – насърчаване на местните хора да 

участват в тях с предметите, с които разполагат 
• Издаване история на Трън 
• Насърчаване изработването на родословни дървета на известни трънски 

родове и организиране на родови срещи 
• Разработване на политика за включване на местните традиции като обект на 

туризма и активен маркетинг 
• Изработване на информационно-промоционни материали и интернет страници 

на културните институти, особено музеите 
• Създаване на културно-информационен център в Читалище „Гюрга 

Пинджурова” 
 
Участници и институционална среда 
Община Трън и всички местни културни институти – читалища, музеи, фолклорни 
групи, предприемачи в сферата на туризма, местните хора. 
 
Методология 
Приоритетно ще се насърчава осъществяването на проекти, чиито дейности водят 
пряко до съхраняване и популяризиране на уникалната култура на Трън, както и 
проекти, в чиято реализация са включени младите хора. 
 
Типове индикатори за измерване на успеха на мярката 

• Брой описани, каталогизирани и съхранени местни традиции и обичаи, които са 
били застрашени да бъдат забравени 

• Брой издадени материали, които представят културата и историята на Трън 
• Брой предмети/снимки/артефакти, които са включени в музейните експозиции 
• Разработени интернет страници и виртуално представяне на трънската култура 
• Брой разработени родословни дървета 
• % млади хора, които участват в проектите по тази мярка 

 
  
  
Мярка 2: Осигуряване на възможности за практикуване на масов спорт 
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Основна цел на мярката е да бъдат създадени максимално благоприятни условия за 
активен спорт 
 
Специфични цели 

• Да се оползотворят всички налични в общината ресурси за практикуване на 
спорт в свободното време 

• Спортът да се превърна в част от здравната култура на голяма част от местните 
хора и те да бъдат насърчавани да спортуват 

• Младите хора да получат възможност за спорт в свободното време, като това 
да бъде пряко свързано с възпитаването им в култура “не на наркотиците” 

 
Описание на средата 
 
Град Трън разполага със спортна зала за състезания по волейбол и баскетбол, 
футболен стадион и няколко спортни площадки. Към СОУ “Гео Милев” се строи 
спортен комплекс с басейн, но поради недостиг на финансови средства 
довършителните работи се изпълняват с бавни темпове. 
Летният отдих се осъществява на лятната къпалня в с.Банкя и на няколко подходящи 
места на р. Ерма и р. Ябланица. След завършване на строежа на почивната база в 
местността “Ждрелото” местните хора ще могат целогодишно да ползват басеин.   
Спортуването на младежите се организира от СК “Ерма 96” в групи по спортовете 
волейбол, шах, тенис на маса и спортна гимнастика, както и от Общинския център за 
работа с деца, чиито основни дейности са свързани със спорта и туризма. Децата 
правят туристически излети, изследват местната флора и фауна, запознават се с 
географски особености  и исторически дадености на Трънския край. 
 
Типове дейности 

• Изграждане на нови спортни съоръжения за масов спорт 
• Рехабилитация и разширавяне на съществуващите спортни съоръжения 
• Организиране на местни турнири по различните видове популярни в общината 

спортове, вкл. и с покана за участие на отбори от Сърбия 
• Подкрепа за млади хора, които желаят да участват в регионални/национални 

спортни инициативи – турнири по шах, състезания и пр. 
• Организиране на тематични туристически състезания, както за ученици, така и 

за местните хора 
• Разработване на маршрути за туристическо ориентиране 
• Използване на екопътеката за организиране на различни типове състезания 
 

 
Участници и институционална рамка 
Община Трън, училища, ОЦРД, училищни настоятелства, читалища, спортни клубове. 
Община Трън ще бъде инициатор на поредица от свързани с масовия спорт събития, 
чиято цел ще бъда да се превърнат в традиционни спортни празници за местните 
хора.  
 
Методология 
Приоритетно ще се насърчава осъществяването на проекти, в реализирането на които 
да се включват максимално голям брой от жителите на общината. Инфраструктурните 
проекти за изграждане и рехабилитация на спортните съоръжения също ще бъдат 
приоритет. 
 
Типове индикатори за измерване успешната реализация на мярката 

• Брой възстановени/разширени и/или новосъздадени спортни съоръжения 
• Брой организирани местни спортни инициативи 
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• % на спортните инициативи/празници, които са се превърнали в традиционни за 
общината 

• % от местните хора, които спортуват в свободното си време 
• Брой организирани нови спортни инициативи, в които са се включили хора от 

съседни общини, както и от съседна Сърбия 
 
 
ПРИОРИТЕТ 4 НАСЪРЧАВАНЕ НА МЕЖДУОБЩИНСКОТО, МЕЖДУНАРОДНОТО И 
ТРАНСГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО – ХОРИЗОНТАЛЕН ПРИОРИТЕТ 
 
Основните цели на приоритета са свързани с подкрепата за формиране на местни 
партньорства за развитие, както и с насърчаването на добросъседските отношения, 
които водят до икономически просперитет и повишаване качеството на живота в 
трансграничния регион.  
 
Основните дейности, които ще бъдат осъществени в рамките на приоритета са 
свързани с реализирането на партньорски интегрирани междуобщински проекти в 
различни сфери – от съвместни икономически дейности, до изграждането на 
инфраструктурни обекти или обща промоция на региона. Всички партньорски дейности  
със съседна Сърбия също водят до постигане целите на този приоритет. 
 
Основните резултати, които очакваме са:  подобрена местната инфраструктура; 
изградени трайни междуобщински и международни партньорства в различните 
обществени сектори; привлечените инвестиции за осъществяването на големи 
интегрирани проекти; повишена атрактивност на региона, като място добро както за 
развитие на бизнес, така и за живот. 
 
Възможни източници за финансиране 

• Европейски фонд за регионално развитие – структурно финансиране 
• ФАР ТГС Добросъседство 
• Национални финансови инструменти 
• Собствени средства на общините 
• Частно финансиране чрез привлечени външни за региона инвестиции 
• Собствени средства на бизнеса 

  
 
ЦЕЛ 1 ПОДПОМАГАНЕ ФОРМИРАНЕТО НА МЕСТНИ ПАРТНЬОРСТВА ЗА 
РАЗВИТИЕ 
 
Мярка 1: Насърчаване реализирането на междуобщински дейности и проекти 
 
Основна цел на мярката е постигане на динамично регионално развитие в по-широк 
териториален контекст, чрез съвместно реализиране на дейности и проекти, които 
имат интегриран надобщински характер. 
 
Специфични цели: 

• Насърчаване на партньорството между общините в региона; 
• Разработване и осъществяване на интегрирани проекти с надобщинско 

значение, които водят до повишаване качеството на живота на местните 
общности; 

• Обединяване на усилията на сравнително малки общини в региона за 
привличане на по-обемни инвестиции за реализиране на големи проекти. 

 
Оценка на средата 
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Задължителен елемент от Плана на Общината е определените в него стратегически 
цели и приоритети за развитие да бъдат в синхрон както с тези на областния център, 
така и с тези на съседните общини. Поради факта, че Община Трън не разполага със 
сериозни собствени ресурси за развитие, наложително е тя да търси и дори да 
инициира партньорство с други общини в региона, за да съумее да се възползва от 
резултатите на големи интегрирани проекти, които имат капацитет да привличат 
сериозно финансиране. Проектите могат да бъдат не само свързани с изграждането на 
инфраструктура, а и да целят осъществяването на мерки, свързани с повишаване 
качеството и възможностите на човешкия капитал. Ако говорим за формиране на 
клъстери в сферата на туризма, например, партньорството на няколко общини в 
региона е наложително. 

На определен етап от развитието, партньорството може да бъде 
институционализирано чрез създаването на юридически субект, в рамките на който 
интересите на всички заинтересовани страни са законодателно защитени. 

В този контекст, обаче, трябва да се оцени, че водеща е ролята на областните 
центрове, както и на областните съвети за развитие, които са естествен медиатор на 
комуникацията между общините и тяхна е основната задача да създадат пространство 
на диалог за осъществяване на общи проекти.  

  

Типове дейности: 

• Насърчаване на сътрудничеството със съседните общини за общо планиране и 
реализиране на съвместни проекти; 

• Създаването на междуобщинска структура за координиране и управление на 
общите действия;  

• Насърчаване партньорството между бизнес субектите и НПО от съседни 
общини; 

• Включване в мрежи за обмен на информация и практики; 
• Повишаване информираността на жителите на общините за необходимостта от 

осъществяване на съвместни проекти и създаване на условия за активно 
включване при тяхната реализация. 

 
 
Участници и институционална мярка 
В реализацията на мярката участват община Трън, съседни на Трън общини, 
регионални асоциации на общините, асоциации и организации на бизнеса, търговски и 
професионални камари, неправителствени организации, областен съвет за регионално 
развитие, областна администрация.  
Община Трън трябва да инициира диалог със съседните си общини и областния 
център и да има гъвкава и бърза реакция, за да откликне на всяко стойностно 
предложение, което и се отправя от други общини.  
 
Методология 
Водещите проекти в тази мярка трябва задължително да имат надобщински характер; 
при тяхното планиране и осъществяване общините да работят в партньорство;  всяка 
община да има полза от реализиране на дейностите. Проектите трябва да отговарят 
на регионалните приоритети за развитие, да водят до системна промяна и да имат 
потенциал за привличане на голямо по обем проектно и/или инвестиционно 
финансиране. 
 
 
Индикатори за измерване успешното прилагане на мярката 
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• Брой разработени съвместни проекти и % получили финансиране и 
осъществени на практика 

• Обем привлечено в региона проектно и/или инвестиционно финансиране 
  
 
ЦЕЛ 2 ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО И ДОБРОСЪСЕДСКИТЕ 
ОТНОШЕНИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАЗВИТИЕ 
 
Мярка 1: Развитие на трансграничното и международно сътрудничество 
 
Основна цел на мярката е пълноценното използване на граничното местоположение 
на общината за постигане на икономическо развитие и просперитет 
 
Специфични цели 

• Изграждане на работещи модели на партньорство между съседните региони 
• Промяна в качеството на живота на местните общности чрез осъществяването 

на съвместни инициативи 
• Насърчаване на международното сътрудничество за привличане на инвестиции 

и промоциране на общината 
 
 Описание на средата 
 
Община Трън е гранична на Република Сърбия и Черна гора община. При правилна и 
целесъобразна политика, географското положение може да се превърне в една от най-
сериозните силни страни на Трън. Наличието на ГКПП в с. Стрезимировци, както и 
плановете за изграждане на скоростна магистрала София – Сурдулица, са 
предпоставка за активиране на връзките между двете страни и осъществяването на 
печеливши общи проекти. Много важен е факта, че от другата страна на границата са 
останали 21 трънски села, чийто бит, род и етнос са идентични.  
За стимулиране и улесняване на общите проекти през 2003 год. беше създаден 
Еврорегион Морава – Пчиня – Струма, който от българска страна включва 
Кюстендилска и Пернишка области, от Сръбска – Пчински и Ябланишки окръг, а от 
Македонска страна – Куманово и Крива паланка. След създаването на Еврорегиона 
беше разработен оперативен план, с който да стартират дейностите. Все още няма 
стратегически документ, който да регламентира работата на еврорегиона. През м. Ма 
2005 год., на поредна среща на страните – участнички, беше подписано Споразумение 
за разработване на концепция за развитие на региона и бяха определени приоритетни 
области, които са инфраструктура, енергетика и екология. Една от основните задачи 
на Еврорегиона е да се координира разработването на съвместни проекти по 
специфични програми на ЕС, напр. ФАР ТГС Добросъседство, както е да се 
насърчават и улесняват всякакви други общи проекти, които да привличат средства в 
региона. 
Според нашата оценка Общината има също така потенциал за осъществяване на 
партньорски инициативи и с други градове от европейските страни, които имат 
природни/културни дадености подобни на тези в Трън. Съществуват програми на ЕС, 
които подкрепят подобно сътрудничество и трябва да се направи опит за 
оползотворяване и на тази възможност.  
 
Типове дейности 

• Съвместни обучения за писане и управление на проекти, подходящи за 
европейско и/или друго донорско финансиране 

• Разработване на общи проекти в определените за приоритетни области 
• Съвместно участие във всички отворени за региона програми на ЕС и/или други 

донори 
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• Насърчаване на проекти “от хората за хората”, които целят общуване между 
гражданите от двете страни на границата 

• Организиране на съвместни културни, образователни, спортни инициативи 
• Съвместна промоция на възможностите на региона   
• Реализиране на общи икономически проекти – в сферата на туризма – 

разработване на съвместни трансгранични туристически програми, 
осъществяване на свързани производства и пр. 

• Проекти за побратимяване с подобни общини от Европа и Балканските страни 
• Включване в проекти за създаване на мрежи 

 
Участници и институционална рамка 
Община Трън и всички други опериращи на територията на общината институции, 
които могат да бъдат апликанти по съответните донорски програми. Да се укрепи 
партньорството между Местната инициативна група и местната власт. Община Трън 
има водещата роля и задължението проактивно да инициира проекти, които да бъдат 
осъществявани в партньорство. 
 
Методология 
Приоритетно ще се реализират проекти, които решават структурни проблеми на 
региона – изграждане на инфраструктура, опазване на околната среда и пр. Акцент ще 
бъде поставен и върху дейности, които насърчават и улесняват сътрудничеството 
между хората. 
 
Типове индикатори за измерване успеха на мярката 

• Брой осъществени съвместни проекти 
• Привлечени външни за региона инвестиции 
• % на успеваемост на съвместните проекти, с които се кандидатства за донорско 

финансиране 
• Брой побратимени градове 

 
 
 
ПРИОРИТЕТ 5 ПОВИШАВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ – хоризонтален приоритет 
 
Основните цели на приоритета са насочени към увеличаване на местния 
капацитет за въздействие и управление развитието на Общината и подпомагане 
структурирането и успешното функциониране на местни партньорства. 
Определяме го като хоризонтален, тъй като ефектите от неговото изпълнение ще 
рефлектират върху цялостната общинска политика. 
 
При реализирането на този приоритет ще насочим вниманието си към дейности, 
свързани с повишаване квалификацията и капацитета на хората, работещи в 
общинската администрация, което от своя страна да гарантира успешно усвояване на 
наличните европейски, национални и местни фондове, включително и чрез 
изграждането на публично – частни партньорства в различни сфери на обществения 
живот. Дейностите ще се базират на доброто взаимодействие и координация на 
усилията на всички местни институции за гарантиране развитието на Община Трън.  
 
Основните резултати, които ще бъдат постигнати са насочени към значително 
увеличаване на привлечените средства от различни, вкл. и програмни източници, с 
повишаване броя на служителите в общинска администрация, които са получили 
допълнителна квалификация за компетентно предоставяне на качествени услуги на 
гражданите и бизнес субектите, с броя на реализираните международни програми,  с 
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броя и разнообразието на проектите, осъществени чрез публично-частни 
партньорства. Едни от най-важните резултати, също така, е насочен към оценка и 
мониторинг на дейностите по реализиране на настоящия план. 
 
Възможни източници за финансиране 
 

• Програма ФАР на ЕС 
• Европейски фонд за регионално развитие – структурно финансиране 
• Хоризонтални програми на Общността 
• Национални фондове и програми 
• Собствени средства на общината 
• Средства на бизнеса 

 
 
ЦЕЛ 1 ПОВИШАВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗА 
ПРЕДОСТАВЯНЕ УСЛУГИ НА НАСЕЛЕНИЕТО И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНАТА  
 
  
Мярка 1:Подобряване качеството на услугите, предоставяни на населението 
 
Основната цел на мярката е бързото, качествено и професионално предоставяне на 
всички общински услуги на населението и бизнеса 
 
Специфични цели 

• Да се съкратят максимално сроковете за изпълнение на услугите, предоставяни 
от общината на населението и бизнеса 

• Да се осигури възможност жителите на общината, както и външните 
инвеститори, да бъдат обслужвани “на едно гише” 

• Да се ограничи максимално възможността за корупционни практики при 
предоставяне на общински услуги, особено за бизнес субектите 

 
Описание на средата 
Една от основните задачи на общинската администрация е да организира работата си 
по начин, който максимално да улеснява гражданите, когато им се налага да 
контактуват със служителите. От друга страна, всяко решение, което вземат 
потенциалните инвеститори, в много голяма степен зависи и от професионализма и 
готовността за подкрепа, която им се предоставя от съответните институции. Община 
Трън е силно заинтересувана да привлича външни инвеститори, ето защо ние считаме 
за наше задължение да положим максимални усилия, за да бъдем ефективни, гъвкави 
и да структурираме дейността си в полза на хората. 
 
Типове дейности 

• Организиране на общински информационен център – единственото място, 
където хората от Трън ще трябва да отидат, за да ползват всички услуги, 
предоставяни от общината 

• Изграждане на вътрешна административна система за бърз обмен на 
информацията между различните отдели на общинска администрация и 
контрол върху документооборота 

• Структуриране на специално звено за предоставяне на логистична подкрепа на 
потенциалните инвеститори 

• Обучение на общинските служители в допълнителни умения, които ще им 
позволят да контактуват ефективно с гражданите  

• Отпечатване на информационни материали за услугите, които предоставят на 
гражданите действащите на територията на община Трън институции 
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Участници и институционална рамка 
Община Трън и всички местни подразделения на държавни институции, които 
предоставят услуги на гражданите.  
 
Методология 
С приоритет ще се осъществяват проекти, резултатите от които ще въздействат върху 
максимално голям брой бенефициенти. Ще се насърчават дейности, които предлагат 
въвеждането на нови услуги за жителите на общината и/или въвеждането на нова 
методология за предоставянето на новите и/или съществуващи услуги.  
 
Типове индикатори за измерване на успеха на мярката 

• Създадена вътрешна информационна система за обмен на информация и 
документооборот 

• Изграждане “едно гише” за обслужване на гражданите и инвеститорите 
• Структурирано общинско звено за подкрепа на инвеститорите 
• Обем привлечено външно за общината инвестиционно финансиране 
• % на служителите, обучени в допълнителни умения за комуникация с 

гражданите 
 
 
 
Мярка 2: Взаимодействие и координация за прилагане на местната политика 
  
Основната цел на мярката е създаване на пространство на диалог между основните 
участници в осъществяването на местната политика за развитие.  
 
Специфични цели 

• Повишаване ролята на различните субекти в общността при планирането, 
формулирането и прилагането на местната политика; 

• Формиране на партньорски мрежи; 
• Повишаване информираността и участието на жителите на община Трън в 

процеса на местно развитие; 
• Прозрачност при определяне на стратегическите посоки за развитие на 

общността и постигане на общо съгласие за бъдещето, както на общината, така 
и на отделния индивид като обект и субект на развитието. 

 
Оценка на средата 
Макар да е общо споделяно разбирането, че местната политика е най-близо до 
ежедневието на индивида и рефлектира на практика върху голяма част от неговите 
жизнени дейности, все още при определяне посоката на развитието основна и водеща 
роля имат по-скоро работещите в общинската администрация. Гражданските 
организации в големите общини като основен говорител на общността и медиатор на 
връзките между индивида и структурите на местната/регионална/национална власт в 
последните години натрупаха определен опит и вече са активен участник в процесите 
на планиране, мониторинг и оценка на административните дейности за местно 
развитие. Други са реалностите в малките общини и населени места, където няма 
структурирани граждански организации, а по-скоро местни лидери и неформални 
обединения, които в някои случаи могат сериозно да повлияят върху местната 
политика, като формират обществени нагласи. В по-голямата си част, обаче, в малките 
общини хората остават встрани от местното планиране и това е факт, който може да 
бъде обяснен не толкова с липсата на интерес, а по-скоро с ограниченото разбиране 
какви са потенциалните ефекти от стратегическите документи за развитие на 
общността. Напълно встрани остава бизнесът, като това в еднаква степен важи както 

 78



за микро и малките предприятия, така и за потенциалните сериозни инвеститори и 
предприемачи. Те все още не могат да разпознаят местната политика като 
задължителна, интегрирана и изключително важна част и от тяхното собствено 
развитие. В този смисъл са необходими целенасочени усилия за привличане на 
различни участници в процеса на разработване и в последствие реализиране на 
местните и регионални приоритети. Не случайно основната задача на регионалното 
планиране в ЕС е преди всичко насърчаване на партньорството и общо споделяне 
на отговорностите. Разработването на плановете за развитие не е самоцел за 
написването на едни добри документи, а инструмент за управление и задачата на 
общинската администрация е много ясно, просто и разбираемо да обясни на местните 
хора защо доброто планиране е равно на добро управление и респективно добро 
качество на живот. 
 
Типове дейности 
 

• Насърчаване изграждането на партньорства с бизнеса, структурите на 
гражданското общество, неформалните групи и цялата местна общност; 

• Обучение на местните партньори за работа в екип и планиране с участие; 
• Провеждане на публични дискусии, срещи с гражданството, обществени 

форуми; 
• Работа в мрежа. 

 
Участници и институционална рамка 
В реализацията на мярката участват всички местни заинтересовани страни – 
общината, организации на гражданското общество, доколкото съществуват, читалища, 
училищни настоятелства, МИГ.  
Общината има водеща роля за насърчаване на местното партньорство и повишаване 
информираността на гражданите и тяхното активно включване в осъществяването на 
местната политика. Естествен партньор на общината в този процес са организациите 
на гражданското общество и местните неформални групи, които са позитивен коректив 
на действията на местната власт и говорител на определени общности.   
 
Методология 
Водещите проекти, които ще бъдат осъществени в рамките на тази мярка ще бъдат 
свързани с включването на максимално голям брой участници, представители на 
различни обществени сфери и сектори. Акцент ще се поставя върху 
институционализирането на партньорските мрежи и осъществяването на дейности по 
тяхното активно включване в процесите на местно равнище. Разнообразни обучителни 
програми, които ще целят повишаване капацитета на местните хора да работят в 
мрежа и формулират местни приоритети също ще бъдат приоритет. 

 
 
Индикатори за измерване успешното прилагане на мярката 
 

• Брой новосъздадени партньорски мрежи 
• Брой съвместни инициативи на общината, гражданските организации и бизнеса 
• Брой разработени секторни стратегии за местно развитие 
• Брой квалификационни начинания по темата 
• Размер на събраните средства от местната общност за осъществяване на 

проекти с общосподелено местно значение 
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ЦЕЛ 2 УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА МЕСТНО НИВО ЗА УСПЕШНО 
УСВОЯВАНЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ НА ЕС, КАКТО И НА ДРУГИ 
МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ФИНАНСОВИ ИЗТОЧНИЦИ 
 
Мярка 1: Квалификация на общинската администрация и подготовка за работа с 
фондовете на ЕС 
Основна цел на мярката е повишаването на капацитета за привличане на средства в 
общината от разнообразните европейски фондове и програми, до които България има 
и ще има достъп в близка перспектива, както и от опериращите в страната ни 
национални фондове. 
 
Специфични цели 

• Насърчаване разработването на проекти, които се вписват в приоритетите и 
условията на предприсъединителната подкрепа; 

• Повишаване уменията на местната власт за разработване на интегрирани 
проекти, подходящи за структурно финансиране; 

• Изграждане на капацитет за управление на проекти в контекста на структурните 
правила и процедури; 

• Насърчаване разработването на проекти, които се подкрепят в рамките на 
националните финансови инструменти; 

• Повишаване на капацитета за програмиране на местното развитие, според 
изискванията на европейската регионална политика и в рамките на 
националните приоритети за регионално развитие. 

• Повишаване уменията на крайните бенефициенти за разработване и 
управление на проекти. 

 
 
Оценка на средата 
 
В последните години в национален контекст бяха положени доста усилия за 
повишаване капацитета на административните служители за програмиране, 
управление и осъществяване на проекти, финансирани както от европейските фондове 
и програми, опериращи в България, така и от действащите национални фондове. До 
този момент предприсъединителната подкрепа по програма ФАР беше изцяло 
съсредоточена върху институционалното изграждане на националните структури. В 
последните години преди присъединяването на страната ни в ЕС, определена част от 
дейностите ще бъдат децентрализирани, като акцент ще се постави върху повишаване 
уменията на местните и регионални власти за управление на структурните фондове, 
които по принцип са децентрализирани инструменти. Ето защо, в рамките на тази 
мярка, трябва да бъдат осъществени целенасочени дейности за обучение на всички 
участници, които ще бъдат в последствие включени в подготовката и реализирането на 
програмите и проектите на местно ниво. Целеви групи са общинските служители, 
сдружения на общините в региона, местни асоциации за развитие – МИГ, НПО и пр. 
Особен акцент трябва да се постави върху повишаване на знанията за релевантното 
законодателство, както национално така и на ЕС и свързано с различните фаза на 
подготовка и осъществяване на програмите и проектите – като напр. Закон за 
обществените поръчки, законодателство в сферата на околната среда, 
задължителното изискване за равни възможности на мъже/ жени и/или групи в 
неравностойно положение, специфичните правила за финансиране и финансов 
контрол, правилата на държавната помощ, мониторинг и оценка на дейностите и пр. 
специфични изисквания, чието експертно познаване е задължителен елемент за 
успешното усвояване на средствата. Изключително важно е, също така, общината да 
бъде готова със своите проекти, които да следват приоритети на нейното развитие и с 
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които, веднага след присъединяването ни, да кандидатства за структурна подкрепа и 
по този начин да бъде конкурентна на другите региони в страната. 
  
  
Типове дейности 

• Обучение и развитие на умения за разработване и управление проекти, 
мониторинг и оценка на проектните дейности; 

• Насърчаване формирането на работни групи от различни специалисти и/или 
организации  за подготовка на предложения за финансиране; 

• Изграждане на собствени общински структури за разработване и управление на 
проекти; 

• Осигуряване на технически разработки за подготовката на проекти, 
предпроектни проучвания и пр.; 

• Разширяване взаимодействията на общината с общини от ЕС за развитие на 
партньорски международни проекти. 

 
Участници и институционална рамка 
В реализацията на мярката участват общината, бизнес субекти, МИГ, Еврорегиона, 
както и регионални организации на общините. 
Община Трън има водеща роля за осъществяването на дейностите по тази мярка. Ще 
се насърчават всички инициативи на други институции, насочени към постигане целите 
на мярката. Ще се търсят възможности за партньорско участие на общината в 
максимално голям брой и разнообразни проекти, за да се използват напълно 
възможностите на опериращите програми. Важен фактор за успеха е намирането на 
механизми за осигуряване на съфинансиране на проектите, основно изискване на по-
голяма част от донорите. 
 
 
Методология 
Приоритетни са проектите, чиито дейности водят до повишаване на местния капацитет 
за абсорбиране на европейското и национално финансиране и до изграждането на 
структури, които да поемат водеща роля в привличането на проектна подкрепа. 
Образователни инициативи за повишаване знанията за писане и управление на 
проекти също ще бъдат насърчавани. Ще се търсят възможности за експериментиране 
на интересни модели и добри практики на другите европейски страни за управление на 
структурната помощ и улесняване на достъпа на крайните бенефициенти до нея, вкл. и 
чрез формиране на местни преразпределителни фондове.  
 
 
  
 
Индикатори за измерване успешното прилагане на мярката 
 

• Брой обучени общински специалисти и местни лидери 
• Брой формирани работни групи за разработка на проекти 
• Брой разработени проекти, отговарящи на условията на СФ и готови за 

представяне за финансиране 
• Брой подготвени проекти и % на получилите финансиране 
• Размер на привлеченото проектно финансиране от европейски и национални 

фондове 
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