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ДОКЛАД
за наблюдение на изпълнението за 2018г. на Общинския план за развитие
на община Трън за периода 2014 – 2020г.
Общинският план за развитие е основен документ, определящ стратегическите
приоритети и специфичните цели за развитие на община Трън. Стратегическият документ е
приет с Решение № 161/30.10.2014г. от Протокол №10/2014г на Общински съвет Трън.
Планът е разработен в съответствие със стратегическата ориентация на регионалната
политика на Европейския съюз и националните цели и приоритети за регионално развитие.
При разработване на основните приоритети за развитие на община Трън са взети предвид
новите насоки за развитие на Европейския съюз, залегнали в стратегията за интелигентен,
устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020”, Националната програма за развитие:
България 2020, Договора за партньорство 2020, Националната стратегия за регионално
развитие 2012 - 2022 г., Националната концепция за пространствено развитие за периода
2013 - 2025 г., Регионалния план за развитие на Югозападен район от ниво 2 за периода
2014 – 2020 г. и Областната стратегия за развитие на Пернишка област за периода 2014 –
2020 г. Заложените в плана приоритети обхващат 7-годишния период от 2014 до 2020г.
Годишният доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на
община Трън през 2018 г. е разработен в изпълнение на чл. 23, т.4 и т.5 от Закона за
регионално развитие, чл.91 от Правилника за прилагане на ЗРР, и приетите приоритети и
изпълнените мерки, заложени в Общински план за развитие 2014 – 2020 г.
Съгласно чл.91, ал.8 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие
Годишният доклад съдържа:
1. Общи условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност
промените в социално-икономическите условия в общината;
2. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския
план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;
3. Действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на
ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие, в т. ч.:
а) мерки за наблюдение и създадени механизми за събиране, обработване и анализ
на данни;
б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план
за развитие през съответната година, както и мерки за преодоляване на тези проблеми;
в) мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение
на общинския план за развитие;
г) мерки за постигане на необходимото съответствие на общинския план за
развитие със секторните политики, планове и програми на територията на общината,
включително мерките за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече
настъпилите промени;

д) мерки за прилагане принципа на партньорство;
е) резултати от извършени оценки към края на съответната година;
4. Изпълнение на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на
общинските планове за развитие и на областната стратегия за развитие;
5. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.
1. Общи условия за изпълнение на Общинския план за развитие (ОПР) и в
частност промените в социално-икономическите условия в общината.
Население
През отчетната 2018 години се запази тенденцията за отрицателен естествен прираст,
свързан с висока смъртност, ниска раждаемост и миграционни процеси, както и на
различни фактори, като : липса на работа и препитание; ниски доходи; търсене на нови
възможности; продължаване на образованието в други градове;
В селата по-голяма част от жителите са над 65 годишна възраст, а броят на самотно
живеещите хора е преобладаващ. Данните показват развитието на обезпокоителен процес,
който води до обезлюдяване на по-малките населени места от общината.
Вследствие на ограничените места за труд част от хората в трудоспособна възраст
/особено младите/ се отправиха към големите центрове в страната и чужбина.
Ежегодното намаляване на населението, застаряване и влошаване на възрастовата му
структура, намалението на раждаемостта и увеличение на смъртността, са характерна
черта като цяло за страната .Община Трън не прави изключение от тази статистика.
По данни на ГД „ГРАО” към края на 2018 г. населението на община Трън по
настоящ адрес е възлизало на 4432 души. Разпределение на населението по постоянен и
настоящ адрес по населени места през 2018 година е изразено в следната таблица:
Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област ПЕРНИК община ТРЪН
--------------------------------------------------------------|
| Постоянен | Настоящ |Постоянен и|
|
Населено място
|
адрес
|
адрес
|наст.адрес |
|
|
общо
|
общо
|в същото НМ|
--------------------------------------------------------------|ГР.ТРЪН
|
2695|
2507|
2325|
|С.БАНКЯ
|
4|
3|
2|
|С.БЕРАЙНЦИ
|
11|
42|
10|
|С.БОГОЙНА
|
6|
11|
5|
|С.БОХОВА
|
13|
32|
12|
|С.БУСИНЦИ
|
13|
55|
10|
|С.БУТРОИНЦИ
|
5|
12|
5|
|С.ВЕЛИНОВО
|
25|
51|
23|
|С.ВИДРАР
|
4|
9|
2|
|С.ВРАБЧА
|
15|
31|
12|
|С.ВУКАН
|
17|
29|
12|
|С.ГЛАВАНОВЦИ
|
61|
83|
51|
2

|С.ГЛОГОВИЦА
|
60|
76|
50|
|С.ГОРНА МЕЛНА
|
6|
6|
6|
|С.ГОРОЧЕВЦИ
|
11|
73|
10|
|С.ДЖИНЧОВЦИ
|
10|
17|
9|
|С.ДОКЬОВЦИ
|
8|
25|
7|
|С.ДОЛНА МЕЛНА
|
18|
27|
12|
|С.ДЪЛГА ЛУКА
|
7|
12|
6|
|С.ЕЗДИМИРЦИ
|
30|
73|
24|
|С.ЕЛОВИЦА
|
12|
17|
11|
|С.ЕРУЛ
|
24|
58|
22|
|С.ЗАБЕЛ
|
16|
24|
10|
|С.ЗЕЛЕНИГРАД
|
55|
104|
37|
|С.КОЖИНЦИ
|
34|
35|
31|
|С.КОСТУРИНЦИ
|
13|
45|
13|
|С.КЪШЛЕ
|
2|
1|
1|
|С.ЛЕВА РЕКА
|
18|
46|
15|
|С.ЛЕШНИКОВЦИ
|
8|
17|
7|
|С.ЛОМНИЦА
|
35|
38|
29|
|С.ЛЯЛИНЦИ
|
16|
45|
13|
|С.МИЛКЬОВЦИ
|
16|
28|
14|
|С.МИЛОСЛАВЦИ
|
16|
42|
16|
|С.МРАКЕТИНЦИ
|
9|
9|
8|
|С.МРАМОР
|
14|
57|
13|
|С.НАСАЛЕВЦИ
|
12|
27|
5|
|С.НЕДЕЛКОВО
|
52|
57|
44|
|С.ПАРАМУН
|
32|
46|
29|
|С.ПЕНКЬОВЦИ
|
14|
17|
10|
|С.ПРОДАНЧА
|
7|
9|
5|
|С.РАДОВО
|
14|
36|
11|
|С.РАНИ ЛУГ
|
15|
26|
12|
|С.РЕЯНОВЦИ
|
4|
18|
3|
|С.СЛИШОВЦИ
|
16|
25|
10|
|С.СТАЙЧОВЦИ
|
13|
25|
11|
|С.СТРЕЗИМИРОВЦИ
|
8|
38|
4|
|С.СТУДЕН ИЗВОР
|
4|
11|
2|
|С.ТУРОКОВЦИ
|
102|
150|
89|
|С.ФИЛИПОВЦИ
|
136|
142|
114|
|С.ЦЕГРИЛОВЦИ
|
9|
13|
7|
|С.ШИПКОВИЦА
|
0|
1|
0|
|С.ЯРЛОВЦИ
|
35|
51|
32|
--------------------------------------------------------------|Всичко за общината
|
3780|
4432|
3221|

Равнище на безработица
Профилът на безработицата на територията на общината показва тенденция за
постоянна регистрирана безработица на ниско квалифицираните и/или без квалификация
жители на общината, което затруднява изключително много тяхната трудова
реализация.Устройването на работа на такива лица е възможно само чрез субсидирани от
националния бюджет работни места – програми и мерки за осигуряване на временна
заетост и обучение. Повечето от безработните не търсят активно работа, нямат завършено
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образование и придобита квалификация, което затруднява и намирането и съответно
наемането им на работа и включването им в обществения живот.
Тенденцията е към запазване процента на безработица през последните години. Към
края на отчетната 2018г регистрираните безработни лица са 301. През отчетната 2018г
наетите безработни лица от Община Трън по програми за временна заетост са 26.
Социални услуги
Социалните услуги в общината са дейности, които подпомагат и разширяват
възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот, насочени към подкрепа
за осъществяване на ежедневните дейности на потребителите и постигане на социално
включване. Те се предоставят съобразно желанието и личния избор на лицата, които се
нуждаят от тях.
През 2018г. на територията на община Трън продължава реализацията на проект
„Независим живот“, благодарение на който лични асистенти и домашни помощници се
грижат за 77 нуждаещи се от помощ и подкрепа болни хора с различни увреждания.
Продължава предоставянето на услуги за ранно детско развитие в Център за ранна
интервенция на уврежданията – създаден чрез Проект Щастливо детство, финасиран от
Проект за социално включване на Световната банка и надграден чрез проект „Щастливо
детство чрез услуги за ранно детско развитие“ по ОП „РЧР“ 2014-2020. В него се
извършват следните дейности: ранна интервенция на уврежданията, семейно и здравно
консултиране, допълнителна педагогическа подкрепа на деца от 0 до 7 години и техните
родители.
Всички останали дейности и специализирани институции нямат промяна през 2018г.
и са както следва:
На територията на общината функционират 2 ЦНСТ за пълнолетни лица с физически
увреждания, с капацитет съответно 15 и 10 лица и 1 ЦНСТ за стари хора с капацитет 15
лица, обединени в Социални услуги „Резидентен тип“. През 2018г. е реализиран проект
към Фонд „Социална закрила“ и е извършено модернизиране на обзавеждането в един от
ЦНСТ за пълнолетни лица с физически увреждания. В сградата, в която се помещават
горепосочените центрове, функционира и Център за социална рехабилитация и интеграция,
предоставящ услуги като рехабилитация, трудотерапия, психотерапия, логопедия и
социални консултации на нуждаещи се лица.
Център за обществена подкрепа/ЦОП/ е комплекс от социални услуги, свързани с
превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище,
деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен
живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на
семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители,
консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви.
Домашен социален патронаж
В община Трън се предоставя услугата Домашен социален патронаж и обхваща
голяма част от населени места в общината. Услугите на Домашен социален патронаж са
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предназначени за хора, които са затруднени със задоволяване на основните си жизнени
потребности. Финансирането на социалния патронаж е чрез общинския бюджет.
Приемна грижа:
В общината продължава реализацията и на проект „Приеми ме 2015“.
Целта на проекта е да се усъвършенства и разшири обхвата на услугата „приемна
грижа" и затвърди нейното предоставяне на местно ниво, като алтернативна форма за
отглеждане на деца в риск в семейна среда. Броят на регистрираните приемни семейства на
територията на общината е 5, а настанените деца през отчетната 2018г са били 6.
Образование
Образователната мрежа в общината е запазена. На територията на общината
функционира едно средно училище и една детска градина, както следва:
• СУ "Гео Милев” – гр. Трън
• ДГ „Ален мак” гр.Трън
Здравеопазване
Здравеопазването се осъществява основно чрез трима лични лекари, центъра за
спешна медицинска помощ и 2 дентални кабинета. Важна роля в работата на медиците с
ромската общност има назначеният в Общината здравен медиатор. Насочвайки вниманието
си към повишаване на здравната култура и състояние на ромската общност, се допринася за
успешното интергриране на ромите в образователната система и в живота на общината
като цяло.
Култура
Културните дейности ( в т.ч. библиотечното обслужване) са организират от
единственото функциониращо читалище, НЧ „Гюрга Пинджурова 1895“ гр.Трън. То все
повече се налага като център за осмисляне на свободното време чрез разширяване на
обхвата и повишаване на качеството и достъпността на услугите, насочени преди всичко в
подкрепа на развитието на младите хора. Дейността му е насочена към запазване,
съхранение и разпространение на културното наследство на общината. Освен
библиотечното дело се развива и самодейността. Доказателства за това са многобройните
участия на самодейните състави в местни, общински, регионални, национални и
международни фестивали.
На територията на общината фунционират и Общински исторически музей гр. Трън,,
музейна сбирка „ Бусинска керамика“ с.Бусинци и музейна сбирка на киселото мляко
с.Студен извор.
Предпоставка за реализацията на културно – познавателен и поклоннически туризъм
е наличието на множество културно-исторически обекти и обекти с религиозен характер.
За развитието на културния туризъм в общината благоприятства и изпълнението на
ежегодния културен календар, включващ множество прояви.
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Туризъм
Развитието на туризма е част от цялостното виждане на общинското ръководство в
перспективите за подобряване на условията на живот и съживяване на икономическата
активност на населението. През последните няколко години в общината се залага на
реализацията на проекти, които да популяризират Трънско като туристическа дестинация;
на проекти, чрез които да се подобри цялостната инфраструктура и улесни достъпът до
туристическите атракции.
През 2018г бе стартирана процедура за избор на изпълнител за реконструкция на
Трънската екопътека, но за съжаление дейността не можа да се осъществи поради липса на
желаещи да извършат тази дейност. През 2019г в бюджета на общината отново са заложени
средства за реконструкция на екопътеката и отново е обявена процедура за избор на
изпълнител.
Община Трън, след решение на общинския съвет, стана член на създаденото през м.
октомври 2017 г. Трънско туристическо дружество. Целта на дружеството е
популяризиране на района и подпомагане развитието на туризма, както и опазване на
околната среда. За осъществяване на поставените цели са предвидени редица
доброволчески дейности, като почистване и маркиране на пътеки и направата на нови
такива, организиране на изкачване на планините в Трънско, организиране на акции за
почистване, организиране на спортни прояви.

Икономическо развитие
В рамките на икономическите процеси на национално ниво се развиват редица
негативни явления, които по пряк или косвен начин се отразяват и на населението в
малките общини. Намаляването на икономическата активност, на жизнения стандарт и
потреблението на населението, както и негативните демографски тенденции имат директен
ефект и върху икономическото състояние на община Трън.
В цялостен аспект, и през 2018г, икономиката на общината е основно ориентирана
към аграрния и горския сектор и към сектора на услугите. Слабо застъпен остава
вторичният сектор - съответно преработвателната промишленост. Липсват инвестиции в
частния сектор и не се наблюдава съживяване на предприемачеството и подобряване на
показателите за заетост на населението.
2. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на ОПР и
изпълнение на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите
През 2018 година изпълнението по цели и приоритети е, както следва:
I.

За Стратегическа цел 1, приоритет 1:
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Като резултат от изпълнението на дейности за благоустрояване и достъпност на
населените места, можем да отбележим осъществените ремонтни дейности, финансирани
със средства за капиталови разходи от националния бюджет и от собствени приходи на
Община Трън по утвърдени списъци от Общински съвет Трън, а именно:
Основен ремонт на подпорни стени на ул.“Г.Бабичев“; основен ремонт на
околоблокови пространства (бл. 5 и бл.11, ул.“Петър Асенов“, бл.14 ул.“Г.Димитров“, бл.1,
бл.2, бл.3 и бл.4, ул.“Бор“); основен ремонт на улици: ул.“Ева Волицер“,ул.“Атанас Ботев“,
ул.“Бор“; основен ремонт на покрив на общинска сграда /бивш строителен техникум/
ул.“Александър Стамболийски“, основен ремонт на мост мах.“Богоина“;
основен ремонт
на водопроводна връзка между водохващане
с.Милославци до резервоар с.Ярловци;
изграждане на нова канализация на ул.“Петър Асенов“; Основен ремонт на водопроводи
с.Бохова и с.Горочевци; Изграждане на резервоар LLDPE-20 куб.с. Глоговица.
През 2018 г общинската администрация разработи проектно предложение
„Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици, тротоари в община
Трън“ и кандидатства за финансиране по мярка 7 на Програма за развитие на селските
райони 2014-2020г. Проектът е в процес на оценка.
Като част от изпълнението на дейностите за чисти населени места можем да посочим
въвеждането в експлоатация на Регионалното депо за ТБО Перник. Като член на
Регионалното сдружение за управление на отпадъците на територията на общините от
област Перник и след закриването Общинското депо за ТБО, община Трън има
ангажименти за рекултивация на същото. Изготвен е Проект за техническа и биологическа
рекултивация на общинско депо за ТБО в землището на гр.Трън, местност „Мечи дол“,
предстои кандидатстване за финансови средства от ОПОС/ПУДООС.
По дейностите за осигуряване на условия за здравословен начин на живот,
общинското ръководство има сключени договори с институциите на територията на
общината за безвъзмездно ползване на изградената спортна база, в резултат на
изпълнението на проект „Повишаване качеството на живот на населението на Община
Трън чрез инвестиции в центрове за спорт”. Спортните съоръжения се ползват
безвъзмездно и от жителите на общината.
Като добра инициатива за изграждане на зелени площи и места за отдих можем да
посочим идеята на клубовете за народни танци, участващи в традиционното надиграване „
От Трън по-убаво нема“ за засаждане на дърво. За целта, Община Трън осигури собствен
имот - Фестивален парк, в който броят и разнообразието на дървесни и храстови видове се
увеличава ежегодно.
II.

За Стратегическа цел 1, приоритет 2:

Общинското ръководство, заедно с ръководителите на второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити работят непрекъснато за поддържането на базите за
предоставяне на съвременни образователни и културни услуги, разчитайки на собствени
средства и на външно финансиране.
Общината кандидатства с проект „ Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в
сградата на ОДЗ „Ален мак“ пред Националния доверителен екофонд по Инвестиционна
програма за климата- енергийна ефективност. Проектът очаква финансиране.
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През 2018г Общината Трън кандидатства с проект „ За по-добра жизнена среда“ и
получи финансиране от Фонд „Социална закрила“ за подмяна на обзавеждането в ЦНСТ за
пълнолетни лица с физически увреждания с капацитет 15лица.
Със свое решение през 2018 година общинският съвет е дал съгласие относно
изпълнението на инвестиционно предложение за реализиране на сглобяема
демонстрационна зала към музейна сбирка на българското кисело мляко в с.Студен извор.
Проектът е одобрен и към настоящия момент се търси финансиране чрез дарителска
кампания, организирана от Фондация „Д-р Стамен Григоров“.
III. За Стратегическа цел 1, приоритет 3:
В община Трън има създадено доброволно формирование за реакция при природни
бедствия. Оборудвани са 3 противопожарни депа - в гр.Трън, с. Вукан и с.Главановци. При
нужда, за помощ на доброволците, се ползва и дареният от МВР-ПБЗН специализиран
автомобил. За участниците във формированието са подсигурени защитни облекла и
средства.
През 2018г общинския съвет прие решение за определяне на горски територии за
възлагане на лесокултурна дейност - почистване на площите и подготовка на почвата за
залесяване и отглеждане на горски култури. Има сключен договор за възлагане на
дейностите, които стартират в началото на 2019г.
IV. За Стратегическа цел 2, приоритет 1:
Съществена роля за постигането на приоритет 1 има местния бизнес. Общинската
администрация е отворена към идеи и би участвала в създаването на публично-частни
партньорства, които биха били от полза за развитието на общината и привличането на
млади хора.
V.

За Стратегическа цел 2, приоритет 2:

За изпълнението на приоритет 2 съществено значение има активността на местните
земеделски стопани. През периода 2014-2020 в Програма за развитие на селските райони са
заложени конкретни мерки за финансиране, при чието изпълнение би се постигнал
значителен напредък в развитието на селското стопанство на територията на община Трън.
VI. За Стратегическа цел 2, приоритет 3:
През 2018г се проведоха вече традиционните за община Трън културни прояви, а
именно: Празникът „С песните на Гюрга Пинджурова“, в памет на именитата наша
съгражданка, „От Трън по-убаво нема“ – национален фестивал на клубовете за народни
танци и любителски ансамбли, Девето международно изкачване на Руй – по подписан
меморандум за сътрудничество с община Бабушница, РСърбия и Празник на киселото
мляко в чест на откривателя на бактерията Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus д-р
Стамен Григоров.
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Община Трън, стана член на създаденото през м. октомври 2017 г. Трънско
туристическо дружество. Целта на дружеството е популяризиране на района и подпомагане
развитието на туризма, както и опазване на околната среда. За осъществяване на
поставените цели са предвидени редица доброволчески дейности, като почистване и
маркиране на пътеки и направата на нови такива, организиране на изкачване на планините
в Трънско, организиране на акции за почистване, организиране на спортни прояви.
VII. За стратегическа цел 3, приоритет 1:
За постигането на приоритет 1 съществено значение има реализацията на проекти по
различните мерки на ОП „Развитие на човешките ресурси“.
Община Трън участва активно при кандидатстването по проекти за осигуряване на
обучения и заетост, с цел осигуряване на квалифицирана работна ръка за местния бизнес.
През 2018г в администрацията са назначени: 1 лице по НП „Помощ за пенсиониране“, 2
лица по НП „Активиране на неактивни лица“, 1 лице по НП „Заетост и обучение на лица с
трайни увреждания; по ОП „развитие на човешките ресурси: 16 лица по проект „Работа“, 5
лица по проект „Обучение и заетост“ и 1 лица по проект „Обучение и заетост за младите
хора“. Ръководството изпълняна и поет ангажимент към Бюро по труда за съдействие при
разпространението на информация, касаеща свободните работни места и възможностите за
работодателите за наемане на подготвени служители.
VIII. За стратегическа цел 3, приоритет 2:
За постигане на приоритет 2 институциите, работещи с деца, непрекъснато
провеждат образователни инициативи, формират
различни клубове по интереси,
учениците се провокират да участват в конкурси и проекти с различна насоченост.
Активно се работи в посока превенция на ранното отпадане от училище, както и в
ограничаване на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
В социална насоченост можем да отбележим устойчивост при предоставянето на
социални услуги. През 2018 г. дейността си продължават 2 ЦНСТ за пълнолетни с
физически увреждания, 1ЦНСТ за стари хора, 1 ЦСРИ, 1ЦОП. Домашният социален
патронаж работи с пълен капацитет. През отчетната година се изпълнява проект
„Независим живот“. В рамките на проекта се предоставят услуги в домашна среда на 77
потребители - лица в неравностойно положение, обслужвани от 61 лични асистенти и
домашни помощници.
Община Трън продължава работата по предоставяне на услуги за ранно детско
развитие, които са надграждане на проект, изпълнен през предишния програмен период и
финасиран от Световната банка по Проекта за социално включване. Дейностите се
изпълняват чрез проект „Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие“,
финансиран от ОП „РЧР“2014-2020, като финансирането е до края на 2019 година. През
2018 година по проекта бяха обхванати 90 деца и техните родители, 30 деца преминаха
лятна предучилищна подготовка, предоставени са също така здравни услуги, семейна,
социална, юридическа и психологическа подкрепа. Дейността ранна интервенция на
уврежданията бе предоставена на 21 деца. Услугите се предоставят от квалифицирани
специалисти. Предстои предприемане на действия от страна на общинското ръководство,
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изграденият Център за ранна интервенция на уврежданията да се превърне в делегирана
дейност за предоставяне на социално-здравни услуги на деца от 0 до 7 годишна възраст.
За качествено изпълнение на задълженията и предоставянето на услуги, персоналът
от звената за социални услуги непрекъснато повишава своята квалификация. Съдействие
при провеждането на профилактични прегледи на деца и бременни, както и за
провеждането на здравни беседи, и редица други инициативи, оказва назначеният в
общинската администрация здравен медиатор.
IX. За стратегическа цел 4, приоритет 1:
Общинската администрация работи активно за постигане на достъпно, прозрачно и
отворено към гражданите управление. Община Трън прилага комплексно административно
обслужване – задължение на всяка администрация, предоставяща публични услуги. В
процес на разработване е възможността за предоставяне на електронни услуги, както и
различни форми за обратна връзка от потребителите. През 2018г общинската
администрация започна активно да ползва възможностите на системата за електронен
обмен на съобщения за бърза комуникация с органите на изпълнителната власт и с други
общини. Очаква се присъединяване към средата за междурегистров обмен RegiX, което би
допринесло за съществено съкращаване на сроковете при предоставянето на
административни услуги за гражданите и бизнеса.
Ръководството държи на компетентността на служителите и в тази връзка се стреми
да повишава административния капацитет чрез участия в различни обучения. През 2018г
служителите бяха част от изпълнението на проект по ОП „Добро управление 2014-2020 “ с
бенефициент Националното сдружение на общините в Република България, а именно
„Подобряване капацитета на общинските служители за предоставяне на качествени
публични услуги”, по 10 тематични модули
(устройство на територията, общинска собственост, превенция и действия при
бедствия, обществен ред и сигурност, образование, социални дейности, местни данъци и
такси, общински бюджети, управление на водите, управление на отпадъците.
През отчетната година общинската администрация изпълни проект „ Младите хора
на Трън с идеи за развитието на общината в духа на Българското председателство на
Съвета на ЕС 2018“, финансиран от НСОРБ.
Х. За стратегическа цел 4, приоритет 2:
Община Трън, съвместно с община Брезник и община Божурище създаде местно
публично - частно партньорство МИГ Трън-Брезник-Божурище. Разработената стратегия за
ВОМР 2014-2020 е класирана в резервния списък с проектни предложения по мярка 19 на
ПРСР.
През периода на докладване общинската администрация продължи да си сътрудничи
ефективно с общински власти и областна администрация за реализацията на проекти и
инициативи в подкрепа на устойчивото развитие.
3. Действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на
ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие, в т. ч.:
10

а) мерки за наблюдение и създадени механизми за събиране, обработване и анализ на
данни;
Общинската администрация няма специално обособени механизми за събиране,
обработка и анализ на данни. В последните години финансирането на различни видове
дейности е предимно чрез проекти по Оперативните програми и Структурните фондове на
Европейския съюз и други донорски програми.
Наблюдението върху резултатите от реализиране на Общинския план за развитие се
осъществява посредством:
- анализиране на данни от общински регистри за различните публични услуги,
предлагани от Общината;
- набиране на статистическа информация от различни институции и анализ на
данните;
б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план за
развитие през съответната година, както и мерки за преодоляване на тези проблеми;
Основна пречка при осъществяване на част от дейностите за изпълнение на
Общинския план за развитие е липсата на достатъчно финансови средства и амортизацията
на инфраструктурата на територията на общината, за подобряването на която се изискват
значителен обем от средства.
в) мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение
на общинския план за развитие;
На интернет сайта на общината е публикуван Общинският план за развитие на
община Трън за периода 2014-2020 година. Там се публикуват и докладите за наблюдение
изпълнението на ОПР, докладите за междинна и последваща оценка на стратегическия
документ.
г) мерки за постигане на необходимото съответствие на общинския план за развитие
със секторните политики, планове и програми на територията на общината, включително
мерките за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече настъпилите
промени;
Общинският план за развитие на общината е разработен в съответствие с
изискванията на Закона за регионалното развитие. Пряко кореспондира с Областната
стратегия за развитие на област Перник , Регионален план за развитие на Югозападен
район, Националната програма за развитие „България 2020“.
д) мерки за прилагане принципа на партньорство;
В процеса на реализация на ОПР се прилага принципа на партньорство най – вече в
областта на реализация на проекти от общинско значение. Това са предимно проекти в
областта на социалните услуги, младежки дейности, спорта. От представените данни става
ясно, че за изпълнението на поставените специфични цели и мерки, Община Трън до
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голяма степен разчита на усвояването на средства от ЕС чрез изпълнение на проекти по
Оперативните програми.
е) резултати от извършени оценки към края на съответната година;
Отчетния период се характеризира с реализирани значителен брой дейности за
подобряване условията, качеството на живот на населението на общината и естетизацията
на селищната среда. Ангажиментите на Общината са свързани с поддържането и
обновяването на общинската транспортна инфраструктура, уличната мрежа, подобряване
управлението на отпадъците, повишаване на енергийната ефективност и намаляване на
публичните разходи за енергия.
Осигуряване на финансови ресурси за развитието на техническата инфраструктура е
сериозно предизвикателство пред администрацията, предвид на нейната значимост за
интегрираното социално-икономическо развитие и привличането на нови инвеститори в
общината. В резултат на икономическата криза е намален интереса на бизнеса за нови
инвестиции. Местният трудов пазар се характеризира с високи нива на безработица, с
наличие на неравнопоставени групи на пазара на труда; нерегламентирана сезонна заетост
и ограничено търсене на труд, неадекватно образователно-квалификационно ниво на
свободните човешки ресурси спрямо потребностите на работодателите.
4.Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.
Резултатите по изпълнението на Общинския план за развитие през 2018 г. са
постигнати с финансови ресурси от Общинския бюджет, Националния бюджет, Програма
за развитие на селските райони, Национални програми и Оперативните програми на
Европейския съюз.
През 2018 година са реализирани значителен брой дейности за подобряване
условията и качеството на живот на населението на общината и естетизацията на
селищната среда:

Подобрена е инфраструктурата чрез ремонт на уличната мрежа в населените
места;

Подобрено е водоснабдяването, чрез обновяване и изграждане на водопроводи;

Развити са социалните услуги.

Подобрен е капацитетът и ефективността на работа на общинската
администрация.

Създадена е проектна готовност и база данни с проектни предложения, за които
се търсят възможности за финансиране, както следва:
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Име на проекта
Рехабилитация и реконструкция на
общински пътища: PER3154 /II-63,
Филиповци-Трън/-Ездимирци,
PER3166 /II-63, ТрънСтрезимировци/-Цегриловци,
PER3167 /II-63, ТрънСтрезимировци/-Реяновци-Бохова,
PER3173 /IІI-6301/ ТрънВелиново/-Милкьовци, община
Трън

Стойност
5867277,89лв.

Обект:Реконструкция на трънска
екопътека

98 000лв.

Обект „Изготвяне на
инвестиционен проект за
енергийна ефективност на спортна
зала"

1 200 000 лв.с ДДС

Обект „Реконструкция на сградата
на бившия строителен техникум
гр. Трън и преобразуването му в “
Трансграничен Арт-център –
Трън”

1 000 000 лв. с ДДС

Дейности
1.Рехабилитация и реконструкция на
общински път PER3154 /II-63,
ФИЛИПОВЦИ-ТРЪН/ -ЕЗДИМИРЦИ
2. Рехабилитация и реконструкция на
общински път PER3166 /II-63, ТРЪНСТРЕЗИМИРОВЦИ/ -ЦЕГРИЛОВЦИ
3. Рехабилитация и реконструкция на
общински път PER3167 /II-63, ТРЪНСТРЕЗИМИРОВЦИ/ -РЕЯНОВЦИБОХОВА
4. Рехабилитация и реконструкция на
общински път PER3173 /III-6301, ТРЪНВЕЛИНОВО/ -МИЛКЬОВЦИ
Проекта включва два участъка по река
Ябланица и по река Ерма, който се изразява
в подмяна на носещи греди (акациеви
стволове) на два основни моста;
изработване на спомагателни стълби,
подмяна на дъски и парапети по мостовете;
подмяна на предпазни парапети; поставяне
на укрепени стъпала по трасетата, където са
унищожени; поставяне на информационни
табели.
Проекта включва топлоизолиране на
външните стени на сградата; подмяна на
дограма; въвеждане на енергоспестяващо
осветление; подмяна на съществуваща
спортна настилка в залата; подмяна на
съществуващи интериорни врати съобразно
приложената спецификация, в цвят,
съгласуван с възложителя; прешпакловане
и боядисване с интериорна дисперсна боя
на помещения в цвят, съгласуван с
възложителя; запазване на съществуваща
ламперия от масивни ламели в спортна
зала; интериорно обзавеждане на
съблекални; възстановяване на участъците
с компроментирани и пропаднали
тротоарни настилки около сградата, които
да осигуряват отвеждане на атмосферните
води извън основите на сградата;
осигуряване на достъпен вход и паркоместа
за хора с увреждания.
Ремонт и реконструкция на сградата на
бившия строителен техникум в град Трън
като се обособят помещение за изложбени
зали, музейни експозиции, работилници и
ателиета за народни занаяти и
художествено-творческа дейност.
Съществуващия проект трябва да се
преработи, за да се включи и ремонт на
покривната конструкция.
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Обект: „Реконструкция на
довеждащ водопровод за гр. Трън
от преходен резервоар до напорен
резервоар V=2000m3“

Обект: „По стъпките на Св.Петка –
пазителка на балканските народи“

Обект: Проект за техническа и
биологическа рекултивация на
общински депо за ТБО в
землището на град Трън, местност
„Мечи дол“
Изграждане на ГПСОВ на
гр.ТРЪН

1 543 654.41 лв. без
ДДС, в това число:
СМР в размер на
1 389 956.58 лв . без
ДДС, проектиране в
размер на 84 200 лв.
без ДДС, дейности
за строителен
надзор в размер на
3% от СМР или
41 698.70 лв. без
ДДС, дейности за
авторски надзор в
размер на 2% от
СМР или 27 799.13
лв. без ДДС.
без да са вкл.
обезщетения за
засегнати имоти
463092,62 лв.с ДДС

500 000 лв. с ДДС

3 232 904,00лв без
ДДС
/предварителни
изчисления за
цялостно решение
на проблема/,
възможна промяна
към днешна дата

Реконструкция на довеждащ водопровод за
гр. Трън от преходен резервоар до напорен
резервоар V=2000m3
Проекта включва реконструкция на трасето
на съществуващ водопровод от части по
старо трасе, както и изграждане на нов
водопровод по ново трасе, което ще е полесно за обслужване (отстраняване на
бъдещи аварии). На практика ще се
елеминира и опасността от пораждане на
нови свлачища в следствие на аварии на
водопровода.
Общата дължина на
реконструкция/новоизграждащ се
довеждащ водопровод е L=4 228,70m с
диаметър DN200mm.

Подобект1. „Информационно-сувенирен
център "Св.Петка" - в имот IX включващ
паркинг, тоалетни, информационен
център.“
Подобект2. „Панорамен обход със зони за
отдих в отреден терен за озеленяване
включващ екопътеки, места за отдих с
пейки.“
Техническа рекултивация на обекта и
последваща биологическа рекултивация в
тригодишен период чрез затревяване и
засаждане на фиданки

Идеен проект: Строително
конструктивна част; Архитектурна част
и обзавеждане на ПСОВ;
Електросилнотокова част, площадково
осветление, дизелагрегат и трафопост
(МКТП)
ВиК-вътрешни и площадкови
инсталации, проводи и шахти;
Вертикална планировка на площадката
на ПСОВ; Площадкови пътища и алеи;
Ограда на ПСОВ
План за безопасност и здраве и
временно строителство
КИПиА (окабеляване и помощно
оборудване)ОВКХ ; Технологична част
– машини, съоръжения, тръбопроводи,
КиП и А и друго спомагателно
технологично оборудване; Пускане в
експлоатцаия и обучение на персонал;
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Външни довеждащи комуникации довеждащ водопровод, външно
ел.захранване, довеждащ път,
телефонна линия;
Озеленяване и ландшафтно оформяне
на площадката за ПСОВ;
Надзор по време на строителството;
Авторски надзор по време на
строителството

През 2019 г. ще продължава последователната, дългосрочно ориентирана и ресурсно
осигурена общинска политика, адекватна и отговаряща на обективните социално –
икономически и обществени условия за постигане на визията на общината: Община Трън,
осигуряваща високо качество на живот чрез развиване на човешкия потенциал, привличане
и задържане на младите хора, стимулиране на бизнеса и подкрепа за развитие на модерна
туристическа дестинация в синхрон с принципите за опазване на околната среда.

КМЕТ НА ОБЩИНА ТРЪН: /П/
ЦВЕТИСЛАВА ЦВЕТКОВА
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