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1. ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият доклад се изготвя в изпълнение на техническо задание и сключен договор
за услуга с предмет: „Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 20142020 г., от Закона за Регионално развитие“. Общинският план за развитие на община Трън за
периода 2014-2020 г. (ОПР) е приет с Решение № 161 от 30.10.2014 г. на Общински съвет гр.
Трън и е със 7 годишен период на действие. ОПР е стратегически, основополагащ и
динамичен документ. Той е важен инструмент при формирането и провеждането на
устойчиво местно развитие в посочената територия. Документът очертава средносрочната
перспектива за икономическо, социално, инфраструктурно и екологично развитие на
общината за период от седем години.

1.1. Нормативно основание за извършване на оценката.
Общинският план за развитие на община Трън е средносрочен планов документ, който е
разработен за период от седем години (2014 г. -2020 г.) и определя стратегията за развитие на
общината за този период. ОПР е разработен съгласно Закона за регионалното развитие (ЗРР). В
него следва да са посочени средносрочни цели и приоритети за развитието на общината, както
и съответните финансови ресурси, необходими за реализация на проектите, заложени за този
период. Предмет на анализ и оценка са постигнатите резултати в процеса на изпълнение на
стратегиите и плана за развитие с фокус ефективността и ефикасността на стратегическото
планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионално и местно
развитие.
За да бъдат постигнати ефективност и ефикасност на стратегическото планиране,
управлението и ресурсното осигуряване, Закона за регионалното развитие (ЗРР) предвижда
дейности, свързани с наблюдението и оценката на Общинските планове за развитие (ОПР). Те
се извършват при условията и по реда, определени с правилника за прилагане на закона.
Системата от механизми за наблюдение, оценка и контрол на плановите документи включват
три типа оценки (Предварителна, Междинна и Окончателна), както и изготвяните от страна на
общинските администрации на ежегодни доклади за наблюдение изпълнението на ОПР. В
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обхвата на Предварителната оценка влизат социално-икономическото въздействие на ОПР, както

и екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда. В средата на периода на
действие, ОПР подлежи на Междинна оценка. Тя има за цел да установи напредъка по
заложените цели и приоритети, да оцени първоначалните резултати, да дефинира евентуални
проблеми и да представи препоръки за неговото по-ефикасно и ефективно бъдещо изпълнение.
Въз основа на заключенията от Междинната оценка може да се вземе решение относно
актуализацията на ОПР. Окончателната оценка се извършва не по-късно от една година от
изтичането на периода на действие на дейностите, определени в ОПР и оценява степента на
постигане на целите, устойчивостта на резултатите, общото въздействие от мерките,
ефективността и ефикасността на използваните ресурси. Целта на тази оценка е да се прецени
въздействието от изпълнението на общинския план и да се подобри процеса на планиране,
координация и изпълнение за следващия период, като се отчетат както постигнатия напредък,
така и негативните ефекти.
Като документ е съобразен със Стратегия „Европа 2020“, Национална програма за
развитие, България 2020, Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 г.,
Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г.,
Регионален план за развитие на Югозападен район 2014-2020 г. и Областна стратегия за развитие
на област Перник за периода до 2020 година. Съгласно нормативните изисквания на действащото
законодателство, оценката за изпълнение на ОПР има за цел да се установи напредъка по
реализацията на целите и приоритетите на ОПР, да бъдат оценени постигнатите първоначалните
резултати от изпълнението на плана, степента на постигане на целите, ефективността и
ефикасността на използваните ресурси, като съдържа изводи и оценки на ОПР.

Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите за регионално и
местно развитие, съгласно определени физически и финансови индикатори, организацията и
методите на изпълнение, прилагани от органите за управление, както и мерките за
осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на документите за
стратегическо планиране на регионалното и местното развитие (чл. 77, ППЗРР).
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За постигане целите на оценката се изгражда система за наблюдение, която отговаря на
специфичните условия и организация за изпълнение на Общинския план за развитие (чл. 78,
ППЗРР).
Орган за мониторинг на Общинския план за развитие е Общинският съвет. В процеса
на наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие, Общинският съвет
осигурява участието на заинтересованите органи, организации, физически и юридически
лица, при спазване на принципа за партньорство, публичност и прозрачност при
изпълнението на Общинския план за развитие, на основание чл.24 от ЗРР Общинският съвет
одобрява Годишните доклади и изпълнението на Общинския план за развитие. Кметът на
общината , организира наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие, като
за резултатите от оценката на изпълнението на Общинския план за развитие се разработва
годишен доклад.
Мониторингът (наблюдението) и контролът на изпълнението на Общинския план за
развитие са неразделна част от общия процес на реализиране на публични политики.
Мониторингът на Общинският план за развитие трябва да осигури ефективно и ефикасно
изпълнение на различни секторни и тематични политики за развитие, които попадат в
предметния обхват на местното самоуправление. Също така, той трябва да спомогне за
постигането на резултатите на политиките и да гарантира широк обществен достъп до тях.
Процесът на мониторинг изисква набирането на количествени и качествени данни за
почти непрекъснатия процес по изпълнение на съответните проекти и
политиките/приоритетите, които те прилагат и/или следват, като напредъкът към текущия
момент се сравнява с първоначалните очаквания. Целта е да се определят евентуалните
необходими корективни действия при отчитане на несъответствие.
Чрез мониторинга се цели да се предостави на компетентните местни органи (Общински
съвет – Трън, Кмета на общината, служителите от общинска администрация), както и на всички
заинтересовани страни (социално-икономическите партньори и структури на гражданското
общество), ранна информация за напредъка, или липсата на напредъка, по заложените цели и
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резултати. Основната цел е да се идентифицират отклоненията или проблемите при
изпълнението на поставените задачи, като по този начин се подобри осъществяването на
плана/политиката и се улесни/подобри по-нататъшното развитие на процеса на реализация. В
резултат на осъществяването на мониторинг могат да се направят своевременни промени в
начина на изпълнение на политиките. Мониторингът има особено важна роля при
дългосрочните политики и програми, които се реализират в няколко времеви фази, отнасят се
до различни икономически сектори и засягат различни територии и население.
Правната рамка на процеса на мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на
Общинския план за развитие се съдържа в Закона за регионалното развитие (ЗРР) и
Правилника за неговото прилагането (ППЗРР).
Съгласно чл. 23 от ЗРР, кметът на общината:
-

ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на
общинския план за развитие;

-

организира

изграждането,

поддържането

и

оперирането

информационна система за управление на регионалното

на

единната

развитие на

територията на общината;
-

представя годишен доклад за наблюдението на изпълнението на
общинския план за развитие за одобряване от общинския съвет;

-

осигурява публичност и прозрачност на общинския план за развитие, както и на
действията по реализацията му.

Общински съвет – Трън одобрява годишните доклади за наблюдението на
изпълнението на общинския план за развитие по предложение на кмета на общината.
Общинският план за развитие на община Трън, като стратегически документ насочва
усилията на общинска администрация и ръководство, както и заинтересованите страни да
работят за постигане на стратегически цели, свързани с по-висок жизнен стандарт на
жителите в общината.
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1.2. Цели, задачи и етапи на разработване на окончателната оценката.
Окончателната оценка на изпълнението на Общинския план за развитие е важен документ,
който цели да представи степента на изпълнение на заложените цели и приоритети, както и реално
достигнатото ниво на развитие на общината спрямо предишния период на планиране и развитие.
Оценката дава възможност да се формулират изводи и препоръки относно същността

и начина на изпълнение на общинския план за развитие, които да бъдат взети предвид при
изготвянето и изпълнението на план за интегрирано развитие на общината 2021-2027 г.
Конкретните задачите, които са поставени в независимата и външна окончателна оценка,
са следните:
•

да представи резултатите от наблюдението и мониторинга на ОПР 2014-2020 г.;

•

да представи резултатите от извършената оценка на степента на постигане на
целите и устойчивостта на резултатите;

•

да представи резултатите от извършената оценка на ефективността и
ефикасността на използваните ресурси;

•

да представи резултатите от извършената оценка на общото въздействие;

•

да представи резултатите от изготвения анализ на факторите при изпълнението
на Общинския план за развитие;

•

да представи резултатите от изготвения анализ на административния капацитет;

•

да представи резултатите от изготвения анализ на политиките и програмите на
община Трън.

Процесът на подготовка и разработване на окончателна оценка включва:
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Подготовка и събиране на информация – създадена е организация за провеждане
на окончателна оценка; идентифицирани са конкретни източници на информация,
изготвени са указания за събиране на необходимата информация, определени са
начините и времевата рамка за събиране на данните и информацията. Проведени са
разговори между включените в проекта страни за разглеждане и обсъждане на
събраната информация, както и за изискване на допълнителна информация и данни.
Проучени са и други публични нформационни източници.
Обработка на информацията и анализ – събраната първична информация от
източниците e систематизирана, обработена, обобщена и представена в табличен и
графичен вид и подготвена за анализ. Отчетено е текущото състояние и тенденциите
за разглеждания период. Обработката и обобщението на събраната информацията се
извърши чрез използване на различни софтуерни програми. Извършено е
обобщение, анализ и оценка на събраната и обработена информация.
Подготовка на доклад за извършената окончателна

оценка – приложени са

различни методи за анализ и оценка; резултатите от изготвената последваща оценка
са представени в доклад. На база на анализ и оценка на фактите са направени
съответните констатации;
Консултиране и съгласуване – консултирането е хоризонтална дейност, която е
приложена през целия процес на подготовка и извършване на оценката и се
осъществява чрез екипни срещи и експертни обсъждания.

3. МЕТОДИКА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА
Общата методология за осъществяване на окончателната оценка е съобразена с
насоките на Европейската комисия (ЕК) и Методическите указания на МРРБ.
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3.1. Източници на информация
Източниците на информация, които бяха използвани за изготвянето на окончателната
оценка на Общинския план за развитие на община Трън, са следните:
Нормативна уредба, стратегически документи и политики на национално и
регионално ниво, както следва:
•

Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода
2012-2022 г.;

•

Областна стратегия за развитие на област Перник 2014 - 2020;

•

Методически указания на Министерство на регионалното развитие
и благоустройство.

Документи на общинско ниво, както следва:
•

Общински план за развитие на община Трън 2014-2020 г.;

Други източници на информация:
•

ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение на структурните
инструменти на ЕС в България;

•

Официални данни и статистическа информация от ТСБ- гр. Перник,

•

Нормативни и поднормативни актове;

•

Интернет сайтове на институции и организации: община Трън, НСИ, АЗ,
областна администрация Перник и други;

•

Информационни интернет сайтове и медии.

3.2. Използвани подходи
Настоящата оценка се фокусира върху представяне на резултатите от реализацията на
Общински план за развитие и изпълнението на предварително поставените цели и приоритети,
като и вложените ресурси. Основните методи, използвани при осъществяване на оценката, са
Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.
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аналитичен преглед, експертна оценка и сравнителен и икономически анализ. В процеса на
събиране на информация, необходима за осъществяването на последващата оценка, са
използвани следните конкретни методи и подходи:
Събиране, проучване и анализ на документи и информация.
•

Събиране на информация чрез документален преглед, интернет, срещи
и консултации.

•

Проучване на документи, информация и данни от различни официални
източници и анализи и доклади на различни институции и организации.

•

Обобщения на резултатите.

•

Оценка на степента на изпълнение и постигане на заложените цели,
на ефективността и ефикасността на използваните ресурси и други.

•

Подбор и сравнителен анализ – използват се различни показатели и индикатори
за резултат. Сравнява се тяхната тенденция във времето и вложените ресурси.

•

Анализ и синтез - анализира се събраната информация и данни; обобщават
резултатите за нивото на изпълнение на ОПР. Преглед на всички съпътстващи
документи на община Трън, които допринасят за изпълнението на ОПР.

Консултиране и дискусии.
•

Работа в екип - осъществени са контакти на екипа за дискутиране и консултиране
при структурирането на доклада на окончателната оценка, за изясняване на
необходимата информация, на получените резултати от анализа.

•

Консултации с общинската администрация.

Анализ и оценка на постигнатите резултати от изпълнението на ОПР.
•

Причинно-следствен анализ за установяване на причините за
получените резултати, тенденцията и връзката с използваните ресурси.

•

Извеждане на изводи, които да бъдат използвани при разработването на ПИРО
за следващия програмен период.

•

Външна експертна оценка - използване на знания и опит на експерти в различни
области.
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•

Графичен и табличен метод – представяне на данни и тенденции в графичен и
табличен вид.

•

Ефективно и ефикасно използване на ресурсите за развитие на територията
на общината.
При изготвянето на окончателната оценка на Общинския план за развитие на
община Трън са приложени следните основни принципи:

•

Адекватност - оценката изследва съответствието на постигнатите резултати
с планираните нужди и очакванията на етапа планиране;

•

Релевантност като принцип покрива анализ на целите и тяхната адекватност на
социално-икономическия контекст през оценявания период.

•

Ефикасност - анализирана е връзката между използваните ресурси и
постигнатите резултати и ефекти с постигнатите резултати по съответните
приоритети, цели и мерки;

•

Ефективност - анализът се концентрира върху оценка на приноса на
приоритетните направления и цели за удовлетворяване на идентифицираните
проблеми, очаквания и нужди;

•

Устойчивост на резултатите - направена е преценка до каква степен може да се
очаква, че постигнатите резултати и ефекти ще запазят своята устойчивост и ще
имат дълготраен ефект върху жителите на общината.

4. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И
УСТОЙЧИВОСТТА НА РЕЗУЛТАТИТЕ
През 2007 г. Република България стана част от европейската общност, с което и се отредиха
както права и привилегии, така и задължения и отговорности. Страната ни трябваше да постави
ясни стратегии за развитие на регионално ниво, с които да премахне видимите различия

в развитието на отделните региони в общността. Беше изготвена стратегия за регионално
развитие на Р. България, която бе сведена на ниво райони (NUTS2), областно и общинско ниво.
Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.
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Всяка община бе задължена да изготви своя Общински план за развитие, с който се цели да се
конкретизират определени приоритети, цели и мерки, които да се предприемат за програмния
период.
Общинският план за развитие на Община Трън за периода 2014 – 2020 г. е разработен в
съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие (ЗРР) и методическите указания
на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Той е документ за
стратегическо планиране на устойчиво интегрирано развитие на местно ниво, който се
разработва и в съответствие с предвижданията на Областната стратегия за развитие на Област
Перник.
Структурата на Общинския план позволява той да бъде гъвкав документ спрямо
променящата се среда, като с това, той допринася за развитието на общината, областта, а с това
и осъществяването на общата регионалната политика на страната.

4.1. Цели и приоритети за развитие на община Трън в периода 2014 –
2020 година:
Община Трън е малка община, която се намира на територията на селските райони.
Тя се намира в район, който е с благоприятни географски характеристики. Общината е с гранично
географско разположение и добре развита пътна мрежа. Разполага с богато природно

и културно наследство, което е предпоставка и за създаването на различни по вид туристически
продукти, които да благоприятстват нейното развитие и да поставят туризма като един основен
отрасъл за развитие и за генериране на добавена стойност. За съжаление, поради големия брой
населени места на територията ѝ, от които основно села, изключително слабо населени и
отдалечени, е затруднено изграждането на адекватна инфраструктура – канализационна мрежа,
пречиствателна станция, качествени пътища до всички населени места. Независимо от това,
общината е притегателен туристически център и подходящо място за отдих, което целогодишно
през почивните дни привлича редица туристи и гости, което генерира човекопоток и несъмнено
повишена „консумация” на редица публично предлагани блага. В този ред на мисли, въпреки
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относително негативните тенденции в цялостен аспект, община Трън неминуемо ще продължи
усилията си да запази нивото на интерес, с което да допринесе за просперитета на нейните
жители.

4.2.Визия за развитие на община Трън в периода 2014 – 2020 година:
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.
За изпълнението на нашата визия, ние формулирахме обща цел, към която да се
стремим и която да спомогне за конкретното и целесъобразното ѝ изпълнение, и която да
допринесе за конкретизирането на Приоритети и стратегически цели:
ОБЩА ЦЕЛ:
СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА КАЧЕСТВЕНОТО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ
РЕСУРСИТЕ НА ОБЩИНАТА ЧРЕЗ АКТИВЕН ПРОЦЕС НА СЪТРУДНИЧЕСТВО,
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПОДХОД И ПРИОБЩАВАНЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА
Подходът, към който сме насочили за реализация на общата цел на развитието на
община Трън в периода 2014 – 2020 година, се основава на конкретизирането и формулирането
на специфични действия, като са отчетени насоките за развитие, заложени в плановете за
развитие на областта, региона, страната и ЕС.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНАТА И ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНА ИНФРАСТРУКТУРА
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Приоритет 1: Благоустрояване, свързаност и достъпност на населените места и
територията на община Трън.
Специфична цел 1.1. Увеличаване нивото на достъпност и свързаност на селища
и територия.
Проект „Ремонт и рехабилитация на улици и тротоари в населените места на община
Трън“.
Проект „Ремонт и рехабилитация на общински пътища на територията на община Трън“.
Проект „Ремонт и реконструкция на автогара – гр.Трън”
Проект „Изграждане на нови или рехабилитация на съществуващи селскостопански и
горски пътища, алеи и пътеки”
Проект „Създаване на публични Wi-Fi зони“ в гр. Трън и осигуряване на достъп до
съвременни ИКТ технологии”.

Специфична цел 1.2. Осигуряване на качествена водопроводна и канализационна
инфраструктура на община Трън
Проект “Подготовка на интегриран проект за водоснабдяване и канализация на гр. Трън,
община Трън: проект за реконструкция и разширение на съществуващата водопроводна мрежа,
проект за реконструкция и разширение на канализационната мрежа, проект за пречиствателна
станция за отпадъчни води”
Проект „Ремонт, реконструкция и разширение на водопроводни и канализационни
мрежи в селата на община Трън“.
Проект „Проучване, проектиране и изграждане на нови водоизточници за питейно
водоснабдяване и напояване в община Трън“.
Специфична цел 1.3. Чисти населени места в община Трън
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Проект „Рекултивация на терена на депото за твърди битови отпадъци и на
нерегламентирани сметища в община Трън”
Проект „Изследване и анализ на необходимостта и целесъобразността от изграждането
на претоварна станция за ТБО с инсталация за сепариране в община Трън“. Проект
„Подобряване системата за сметосъбиране и сметоизвозване в община Трън.“
Проект „Изграждане и/или реконструкция на съоръжения за оползотворяване на
отпадъците от земеделското и горското стопанство“.
Проект: „Осъществяване на действия за разграничаване на депото за отпадъци от
прилежащите туристически маршрути и осигуряване на надеждна защита от нерегламентирано
ползване”
Специфична цел 1.4. Осигуряване на условията за здравословен начин на живот
Проект „Инвестиционно проектиране и изграждане на спортни съоръжения и площадки
в община Трън“.
Проект „Изграждане на зелени площи и места за отдих на населението в града и селата
на община Трън“.
Проект „Изграждане на нови и поддържане на съществуващите маршрути за пешеходен,
велосипеден и риболовен туризъм в община Трън“.
Проект „Изграждане и развитие на инфраструктурата за подобряване на достъпа до
туристически обекти”.
Приоритет 2. Модерна инфраструктура за съвременни публични услуги и
стимулирането на интелигентния растеж
Специфична цел 2.1. Създаване и поддържане на модерна база за предоставяне на
съвременни образователни и културни услуги
Проект „Обновяване на материално-техническата база в училището и детската градина”
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Проект „Подобряване на енергийна ефективност, в това число подобряване на
отоплителната система в СОУ „ Гео Милев”, гр. Трън.
Проект „Озеленяване и благоустройство на ОДЗ „Ален Мак”, гр. Трън.
Проект „Озеленяване и благоустройство на СОУ „Гео Милев”, гр. Трън.
Проект „Обновяване и замяна на съществуващите ИКТ със съвременни терминални
решения в СОУ "Гео Милев" – гр.Трън“.
Проект „Читалище – една съвременна визия за просветата и културата посредством нови
технологии и модерна визия“: дейности за обновяване на оборудване и материалнотехническата база, допълващи мерки за енергийна ефективност и подмяна на енергийната база,
обновяване и дигитализиране на библиотечния фонд
Проект: „Подобряване и възстановяване на облика на обектите на културноисторическото наследство”
Проект „Изграждане на център по изкуства и занаяти и център за представяне на
местното културно и природно наследство в община Трън “.
Специфична цел 2.2. Осигуряване на съвременни здравни и социални услуги
на населението чрез инвестиции в материалната база
Проект „Подкрепа за модернизиране на материалната база, оборудване и автомобили на
"Център за спешна медицинска помощ”.
Проект „Изграждане на хоспис в община Трън“.
Проект „Подкрепа за осигуряване на модерна и ефективна доболнична помощ в община
Трън – материална база, оборудване, модернизация на клиничната лаборатория”.
Проект „Ремонт и реконструкция на сгради и помещения в подкрепа разкриването на
социални услуги в общността или услуги за обществена подкрепа“.
Проект „ Инвестиции в оборудване и обзавеждане на новоразкрити социални услуги в
общността и/или услуги за обществена подкрепа“.

Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.
18

Проект „Възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на черквите и
параклисите в селата и гр. Трън, в това число и дейности по вертикалната планировка и
подобряване на прилежащите пространства“.
Приоритет 3 Подобряване на състоянието на околната среда и осигуряване на
сигурна жизнена среда за населението
Специфична цел 3.1. Превенция и ограничаване на рисковете и последствията от
глобалните промени на климата в община Трън.
Проект „Оборудване, подновяване на машинния парк и екипировката на службите и
групите за борба с пожарите и природните бедствия на територията на община Трън“.
Проект „Въвеждане на превантивни противопожарни мерки в горския фонд на община
Трън”
Проект „Обновяване и модернизация на системата от пожарни кранове и хидранти на
територията на община Трън.“
Проект „Управление на речните басейни на територията на община Трън”
Проект „Създаване на нови горски насаждения и поддръжка на същетвуващите такива в
община Трън“.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: СЪЗДАВАНЕ НА УСТОЙЧИВ ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ
Приоритет 1: Стимулиране на МСП в община Трън
Специфична

цел

1.1.:

Създаване

на условия

за

създаване

на

модерна

производствена база и ниски производствени разходи
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Проект „Стимулиране на развитието на преработваща промишленост на територията на
община Трън и създаване на индустриална зона”
Проект „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия създаващи нови
работни места и разнообразяващи местната икономика
Проект „Подкрепа за технологично обновяване на микро и малките предприятия на
територията на община Трън“.
Проект „Подкрепа за изпълнението на дейности постигащи енергийна независимост
и/или намаляване ползването на енергия, включително чрез обновяване на енергийната база“.
Проект „Инвестиции за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и
намаляване на производствените разходи“.
Проект „Въвеждане на технологии, процеси, машини, системи и методи намаляващи или
ограничаващи вредното въздействие върху околната среда на фермите, земеделските
стопанства, кооперации и производствени предприятия“.
Специфична цел 1.2. Подкрепа за развитие на предприемаческа дейност
и осигуряване на квалифицирана работна сила
Проект „Подобряване на бизнес средата в община Трън чрез търсене на иновативни
алтернативи за развитие, съобразени с възможностите и нуждите на местно и регионално
ниво” Проект „Инвестиционна подкрепа за въвеждане на нови ИКТ-базирани услуги,
производство и методи на разпространение, приложения за електронна търговия и други в
предприятията на територията на община Трън”.
Проект „Подкрепа за участие в национални и международни изложения на предприятия
с цел популяризиране на местното производство и в програми за привличане на чуждестранни
инвестиции“.
Проект „Подкрепа за сертификация и въвеждане на международно признати системи за
контрол на качеството и производството в съществуващи и новосъздадени предприятия“.
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Проект

„Осигуряване

на

вътрешнофирмени

обучения

за

квалификация

и

преквалификация на наетата работна ръка във връзка с въвеждането на нови производства,
продукти и технологии в предприятията в община Трън“.
Проект „Осигурява на висококвалифицирани и образовани кадри до 29 годишна възраст
на предприятия в общината посредством активно промотиране на предоставяните възможности
за стимулиране на младежката заетост на бизнеса”
Проект „Многостранно сътрудничество за адаптиране нуждите на бизнеса към
образователната система на местно ниво”
Проект „Привличане на млади специалисти от различни области за работа и живот в
община Трън – като атрактивно място за живот и създаване на семейство”
Приоритет 2: Модерно и бързоразвиващо се селско стопанство в община Трън.
Специфична цел 2.1.:

Достигане на високи

нива на технологичната и

производствената база
Проект „Инвестиции в недвижима собственост, свързана с дейността на земеделските
стопанства в община Трън“.
Проект „Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и
други недвижими активи, необходими за производството и маркетинга на земеделската и
животинска продукция на селските стопанства и преработвателните предприятия в сектора“.
Проект „Инвестиции на земеделските стопани и фермерите в община Трън, свързани с
изпълнение на агроекологични ангажименти и ангажименти, свързани със смекчаването и
адаптирането към последиците от изменението на климата и/или опазване на околната среда“.
Проект „Подкрепа за млади фермери“.
Проект „Подкрепа за стопанства и ферми, ползващи/възстановяващи местни сортове и
породи, и свързаните с това изисквания за материална и производствена база“.
Проект „Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти”.
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Проект „Изграждане и обзавеждане на центрове за съхранение на продукция от
животновъдните стопанства, включително специализиран транспорт“.
Проект „Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи
с фокус върху агроекологични дейности и биологичното земеделие.
Проект „Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на
Общността,

приложими

за

земеделските

стопанства,

фермите

и

преработващите

селскостопанска продукция предприятия“.
Проект „Инвестиции, пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на
стопанствата в община Трън.“
Проект „Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда,
включително за съхранение на оборска тор от стопанствата в община Трън“.
Проект „Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, медоносни
дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за
производство на биоенергия в предприемачите в селсоктопанския сектор на община Трън“
Проект „Инвестиции за производство на биоенергия за нуждите на земеделските
стопанства в община Трън“.
Проект „Преработка на биомаса за производство на енергия от възобновяеми енергийни
източници за нуждите на ферми, селски стопанства и преработвателни предприятия”
Специфична цел 2.2 Повишаване на експертния потенциал в селското стопанство
Проект „Професионално обучение и придобиване на умения от земеделски и горски
стопани и фермери“.
Проект „Информационна и консултантска подкрепа за земеделските и горски
стопанства, и фермите на територията на община Трън“.
Проект „Професионално обучение и придобиване на умения от млади фермери в община
Трън“.
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Приоритет 3: Съвременна роля на туризма в контекста на ролята му като основен
структуроопределящ компонент на местната икономика
Специфична цел 3.1. Активно развитие на туристическите дейности чрез
интегриран подход и целенасочени действия
Проект: „Стимулиране на предприемаческата дейност в областта на туризма: създаване
на условия за практикуване на селски и еко туризъм – изграждане на къщи за гости, заведения
за хранене и атракциони”
Проект: „Подкрепа за диверсифициране на различните форми на туризъм за територията
на общината – културно-познавателен, исторически, екологичен, приключенски, алтернатвен,
ловен, спортен и конгресен”
Проект: „Иновативни подходи за маркетинг и рекламата на туристическа дестинация
„Трън”;
Проект: Стимулиране на регионалното сътрудничество в областта на туризма – създаване на
нови и развитие и надграждане на вече съществуващи съвместни туристически продукти”

Проект: „Партньорство между местната власт, бизнеса, НПО и гражданите за развитие
на туризма като водещ отрасъл и търсене на възможности за финансиране и инвестиции на
местно ниво”
Проект „Опазване и развитие на културните традиции в община Трън - Фестивал на
българската народна песен в памет на Гюрга Пинджурова”
Проект

„Популяризиране

на

местното

културно-историческо

наследство

чрез

организиране на вече съществуващи и нови фестивали и насърчаване на дейности,
благоприятстващи тяхното развитие в международен план”

Специфична цел 3.2. Насърчаване обмена на добри практики в областта на
туризма и подобряване на цялостната туристическа визия на общината
Проект: „Създаване на транснационални партньорства в областта на туризма”
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Проект: „Осъществяване на дейности, свързани с обмен на добри практики в областта на
развитието на туризма”
Проект: „Създаване на туристическо сдружение на местно ниво”
Проект: „Участие в туристически форуми, изложения борси на национално и на
международно ниво и организиране на тематични кампании в и извън страната за
популяризиране на дестинация „Трън”;
Проект: „Създаване на трансграничен арт център”

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: СТИМУЛИРАНЕ НА ЗАЕТОСТТА И ОСИГУРЯВАНЕ
НА

ПРИВЛЕКАТЕЛНА

ОБРАЗОВАТЕЛНА

СРЕДА,

КАЧЕСТВЕНО

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И АКТИВНИ СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ
Приоритет 1. Гарантиране на свободен достъп до обучения и възможности за
преквалификация
Специфична цел 1.1. Създаване на условия за придобиване на нови знания,
професионална квалификация на лицата, изключени от пазара на труда и повишаване
нивото на заетост на местно ниво
Проект „Придобиване на образование/професионална квалификация за разкриване на
собствен бизнес с фокус върху младите безработни – стимул за младите предприемачи”.
Проект „Създаване на възможности за придобиване на образование/професионална
квалификация на трайно безработни и демотивирани за участие в пазара на труда лица, с фокус
върху жените и безработните над 55 години“.
Проект „Мотивация и професионално консултиране за трайно безработни и
демотивирани за участие на пазара на труда лица, с фокус върху жените и лицата от уязвими
социални групи“.
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Проект „Подкрепа за професионална квалификация и преквалификация на трайно
безработни лица и лица с ниско образование с фокус върху младежите, жените и лицата над 55
години.“
Проект „Инвестиции в езиково и компютърно обучение на трайно безработни лица, лица
с ниско образование, жени и младежи.“
Проект „Обучение и образование на безработни лица, отпаднали от образователната
система за придобиване на професионална квалификация и компетенции”.
Проект „Насърчаване самонаемането и разкриването на самостоятелен бизнес от трайно
безработни лица, с фокус върху младежите, жените и лицата над 55 години“.
Проект „Стимулиране на процесите на интеграция в пазара на труда чрез осигуряване на
условия за обмен на опит и добри практики между заети лица – предишни представители на
групата на трайно безработните и представители на безработни в това число и трайно
безработни”.
Специфична цел 1.2. Създаване на стимули и предпоставки за квалификация
и преквалификация на заетите лица и устойчивост на работното място

Проект „Осигуряване на обучения за квалификация и преквалификация на заетите в
селското стопанство и преработващите предприятия с фокус върху младите и нискограмотните,
включително чрез възможности за стажове, наставничество и обмяна на опит“.
Проект „Повишаване качеството и капацитета на наетата работна ръка в предприятията
и селскостопанския сектор на община Трън “.
Проект „Подкрепа за гъвкава заетост, квалификация и преквалификация на сезонно
заетите лица”
Проект „Стимулираща подкрепа за мобилност на работното място“ : работници и
служители пътуващи извън населеното място
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Приоритет 2. Постигане на висококачетвени образователни, здравни и
социални услуги в община Трън.
Специфична цел 2.1. Модерна образователна система в община Трън.
Проект „Мерки за превенция на отпадането от училище на децата и младежите в община
Трън “
Проект „Съвместни образователни инициативи на бизнеса и образователните институции

в община Трън за осигуряване на успешна трудова и социална реализация на
завършващите младежи.“
Проект „Насърчаване образователното включване на деца и младежи от
малцинствен произход в община Трън“.
Проект „Развитие на дейности и клубове по интереси за децата и учениците в община
Трън“.
Проект„Европейско развитие на училищата и детските градини в община Трън:
осигуряване на обмен на педагогически кадри, съвместни образователни програми и
сътрудничества, обмен на ученици.“
Проект „Развитие на лидерски умения и предприемчивост на учениците и стимулиране
на участието им национални и международни конкурси и състезания”
Проект „Подкрепа за развитие на спорта в община Трън: дейности за насърчаване
включването на децата и младежите в спортни дейности”
Проект „Подкрепа за спортните клубове в община Тръна за развитие на сътрудничества,
осъществяване на съвместни спортни събития и инициативи с клубове и спортни организации
от ЕС и региона“.
Проект „Осъществяване на съвместни младежки инициативи в областта на образованието,
културата, изкуството, демократичните процеси, историята и предприемачеството”

Специфична цел 2.2. Ефективни социални услуги за уязвимите групи в община
Трън.
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Проект „Подобряване и разширяване обхвата на услугите предлагани от
Домашен социален патронаж”
Проект „Поддържане на системата от подкрепящи услуги в дома или общността, за бедни
деца и семейства, самотно живеещи възрастни хора и хора с увреждания в община Трън“

Проект „Предоставяне на подкрепена заетост за хора с увреждания в община Трън“.
Проект „Интеграция на деца и младежи в риск”
Проект „Ранна интервенция и приобщаване на хора с увреждания и с акцент върху деца
от 0 до 7 години”.
Проект: „Интегриране на маргинализираните общности в обществения живот”
Специфична цел

2.3. Осигуряване на

възможности за

квалификация

и

преквалификация на предоставящите образователни, социални и здравни услуги в община

Трън
Проект „Повишаване квалификацията и уменията за предоставяне на съвременни
образователни и обучителни услуги от педагозите в община Трън чрез активно търсене на
възможности и участие в обмен на добри практики както в страната, така и в чужбина“.
Проект „Повишаване квалификацията и уменията на мениджърския и педагогически
състав на училището и детската градина да формулират, защитават и управляват проекти,
насочени към подобряване и усъвършенстване на образователните услуги в общината“.
Проект „Системно провеждане на здравни беседи с деца и родители с цел повишаване на
общата здравна култура и превенция”
Проект „Подкрепа за специализирани обучения на служители и експерти в звената за
предоставяне на социални, здравни и образователни услуги на територията на община Трън“.
Проект „Осигуряване на възможности за придобиване на специалност в сферата на
здравеопазването, както и за повишаване професионалните умения и квалификацията на
заетите специалисти.“
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: ПОСТИГАНЕ НА ЕФЕКТИВНОТО И ЕФИКАСНО
МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
Приоритет 1. Добро управление в синхрон с местното развитие и население

Специфична цел 1.1. Достъпно, прозрачно и отворено към гражданите управление
Проект „Подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса чрез
стандартизиране на услуги и въвеждане на онлайн административно обслужване ( е-услуги до
транзакция)“
Проект „Автоматизиран вътрешен обмен на документи и информация в общинска
администрация, с кметствата и училището на територията на община Трън, включително
разработване и действие на електронен архив“.
Проект „Подобряване на системата на прилаганите политики и общинския бюджет”
Проект „Разработване и внедряване на механизми за гражданско участие и контрол на

управлението“.
Проект „Подобряване и оптимизиране на организационната структура и процесите на
работа в общинската администрация”
Специфична цел 1.2. Повишаване на административния капацитет
Проект „Обучения на служителите от администрацията за предоставяне на
електронни услуги”
Проект „Обучения на администрация и ръководен състав за осъществяване на ПЧП
инициативи и проекти “.
Проект „Повишаване езиковите и компютърни компетентности на служителите в
общинска администрация и кметствата“.
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Проект „Повишаване и усъвършенстване познанията на общинска администрация за
планиране и управление на местното развитие“.
Проект

„Обучения

за

формиране

на

специализиран

капацитет

в

отделните

административни звена и структури на общинска администрация и кметовете на кметства“.
Проект „Мотивационни обучение на служителите на общинската администрация за
постигане на високо ниво на разбираемост и ефективност при изпълнението на специфичната
публична функция”
Проект: Подобряване на координационните процеси между публичните власти на
местно, областно, регионално и национално ниво, както и на гражданското участие в процесите
на формулиране и изпълнение на публични политики”
Приоритет 2 Ефективни партньорства и партньорски мрежи на национално и
транснационално ниво
Специфична

цел

2.1.

Реализация

на

ключови

регионални

проекти

и

сътрудничества в подкрепа на устойчивото развитие на община Трън.
Проект „Подкрепа за осъществяване на ключови инфраструктурни проекти в
сътрудничество със съседните общини”
Проект „Модернизация на част от път II – 63 „Перник – Брезник – Трън - Стрезимировци“ в
сътрудничество с областна администрация Перник и заинтересованите общински власти.

Проект „Сътрудничества за подобряване и развитие на нови образователни, здравни,
социални и общностни услуги в рамките на трансгранично сътрудничество между община Трън
и други общини“.
Проект

„Сътрудничество

за

хармонизиране

и

адекватно

интегриране

на

административните информационни системи на територията на област Перник“.
Проект „Стимулиране на осъществяването на трансграничните и транснационални
сътрудничества за подобряване свързаността и достъпността на селските и отдалечени райони с
други териториални единици на същото или на по-високо ниво”,
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Проект „Целенасочено въздействие за осъществяването на трансграничните и
транснационални сътрудничества, фокусирани върху опазване на околната среда и превенция
на рисковете от глобалните промени в климата”
Проект „Насърчаване на кооперирането между местни организации и чуждестранни
такива, включително и създаването на международни и европейски сдружения”
Проект „Стимулиране на европейските граждански инициативи – комуникация, обмен и
сътрудничество на гражданско ниво с различни държави членки на ЕС”
Специфична цел 2.2. Постигане на устойчиво местно развитие
Проект „Подкрепа за развитието на местната инициативна група – „Трън–Брезник”. Проект
„Стимулиране създаването на сдружения, партньорства в аграрния сектор“ Проект
„Насърчаване участието в клъстери в областта на земеделието, храните, туризма

и др.”
Проект „Стимулиране и подпомагане създаването и развитието на мрежи и партньорства
свързани с предоставянето и развитието на иновативни социални и образователни услуги в
община Трън
Проект „Оценка на възможностите за развитие на туризъм и туристически услуги в
общината и разработването им в програма, описваща възможностите за междуобщински,
публично-частни и регионални партньорства за постигане на очертаните възможности“.
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Таблица1: ИНДКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА
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Таблица 2: Реализирани проекти на територията на община Трън по приоритети по
оперативни програми и други донори за програмен период 2014-2020 г.
Име на
проекта

Догова Оперативна
рящ
програма
орган
Щастливо
МТСП ОП
детство
„Развитие на
чрез услуги
човешките
за ранно
ресурси“
детско
2014-2020г.
развитие
BG05M9OP0
01-2.004 Услуги за
ранно детско
развитие

Стойност

№ на
договора

Продължителн
ост

Дейности

Първоначално
договорени
249 842.76 лв.

Бенифици
ент
Община
Трън
BG05M9O
P0012.0040065-С04

27 месеца
Начало на
проекта:
01.08.2016г.
Край на
проекта:
съгласно
договора
31.10.2018г.
Продължен до
01.01.2020
41месеца общо
Продължен до
01.01.2021
53 месеца общо

1.Организация и
управление на
проекта
2.Ранна
интервенция на
уврежданията
3.Семейно
консултиране и
подкрепа,
индивидуална и
групова работа с
родители,
психологическа
подкрепа на
родители.
4.Здравна детска
консултация и
превенция на
заболяванията
5.Допълнителна
педагогическа
подготовка за
повишаване на
училищната
готовност
6.Информиране и
публичност
7.Управление и
функциониране
на услугите

Допълнително
споразумение
с увеличен
бюджет през
2018 г. и
продължителност 41
м.
377295,96 лв.
Допълнително
споразумение
с увеличен
бюджет през
2019 г. и
продължителн
ост 53 м.
516555.96 лв.
Допълнително
споразумение
с увеличен
бюджет през
2020 г. и
продължителн
ост 65 м.
633 241.96 лв.

Продължен до
01.01.2022
65 месеца общо
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Патронажна
грижа за
възрастни
хора и лица с
увреждания в
община Трън
и община
Земен –
Компонент 2

МТСП

ОП
„Развитие на
човешките
ресурси“
2014-2020г.
BG05M9OP0
01-2.040
“Патронажна
грижа за
възрастни
хора и лица с
уврежданияКомпонент
2“

Общо
185 692.40 лв.
От които:
Община Трън
111 025.74 лв.
Община
Земен:
74 663.66лв

Бенефици
енти
Община
Трън и
община
Земен
BG05M9O
P0012.0400046-С01

Продължително
ст от 17.06.2019
до 17.09.2020 г.
15 месеца

1. Подбор и
назначаване на
експерти и
специалисти в
мултидисциплин
арни мобилни
екипи; на
обслужващ и
помощен
персонал.
2. Подбор на
потребите
ли
3. Предостав
яне на социално здравни мобилни
услуги за
потребителите
4. Транспорт
но и материално
обезпечаване на
проекта
5. Осъществ
яване на
психологическа
подкрепа за
потребителите.
Предоставяне на
психо - социални
услуги.
6. Обучение
и супервизии на
специалистите и
помагащите лица

Патронажна
грижа за
възрастни
хора и лица с
увреждания в

МТСП

ОП
„Развитие на
човешките
ресурси“
2014-2020г.

Общо
89 925.00 лв.
община Трън –
50 685.00 лв.;

Бенефици
енти
Община
Трън и

Продължително
ст от
16 март 2020 до
31.12.2020 г.

Предоставяне на
услуги от бита –
закупуване на
храна,
хранителни
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община Трън
и община
Земен –
Компонент 3

Патронажна
грижа за
възрастни
хора и лица с
увреждания в
община Трън
и община
Земен –
Компонент 4

МТСП

BG05M9OP0
01-2.040
“Патронажна
грижа за
възрастни
хора и лица с
уврежданияКомпонент
3“

- за партньор 1
– община
Земен –
39 240.00 лв.;

община
Земен
BG05M9O
P0012.1010074-С01

ОП
„Развитие на
човешките
ресурси“
2014-2020г.
BG05M9OP0
01-2.040
“Патронажна
грижа за
възрастни
хора и лица с
уврежданияКомпонент
4“

Общо
65 923.20лв.
От които:
Община Трън
41 751.36 лв.
Община
Земен:
24 171.84лв

Бенефици
енти
Община
Трън и
община
Земен
Договор
за
предостав
яне на
БФП №
BG05M9O
P0012.103-0017

продукти,
лекарства и други
продукти със
средства на
лицата
потребители.
Заплащане на
битови сметки
със средства на
лицата. Заявяване
и получаване на
неотложни
административни
услуги. Услугите
се предоставят от
лица „Домашни
помощници“
Продължително
1. Подбор и
ст от 17.09.2020 назначаване на
г до 17.03.2021 експерти и
г.
специалисти в
6 месеца
мултидисциплин
арни мобилни
екипи; на
обслужващ и
помощен
персонал.
2. Подбор на
потребители
3. Предостав
яне на социално здравни мобилни
услуги за
потребителите
4. Транспорт
но и материално
обезпечаване на
проекта
5. Осъществ
яване на
психологическа
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подкрепа за
потребителите.
Предоставяне на
психо - социални
услуги.
6. Обучение
и супервизии на
специалистите и
помагащите лица
Реконструкц
ия и
рехабилитац
ия на
съществуващ
и общински
улици,
тротоари в
община Трън

ДФЗРА

Програма за
развитие на
селските
райони 2014
– 2020 г.
процедура
BG06RDNP0
01-7.001
Улици
„Строителств
о,
реконструкц
ия и/или
рехабилитац
ия на нови и
съществуващ
и улици и
тротоари и
съоръжения
и
принадлежно
стите към
тях“ по
подмярка 7.2.
„Инвестиции
в
създаването,
подобряване
то или
разширяване
то на всички
видове малка
по мащаби

По договор:
1 154 179.14лв
.

Бенефици
ент
Община
Трън
BG06RDN
P0017.0010091-C01

Анекс
1 153 160.06лв

Продължително
ст
36 месеца
Договора е
подписан на
07.05.2019 г.

15.07.2020 г.
BG06RDN
P0017.0010091-C02

1. Реконстру
кция и
рехабилитация на
съществуващи
общински улици,
тротоари в
община Трън
2. Извършва
не на дейности по
управление и отч
итане на проекта
3. Упражняв
ане на строителен
надзор
4. Упражняв
ане на авторски
надзор

Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.
37

Техническа
рекултиваци
яи
биологична
рекултиваци
я на
общинско
депо за ТВО
в землището
на гр.Трън,
м.Мечи дол,
ПИ73273.80.
46

МОСВ

Национални програми
Укрепване на МС
свлачище на
път гр. Трън
– с. Банкя (IV
63 062 – PER
2155) от км.
2+850 до км.
2+970,
община Трън

инфраструкт
ура“ от
мярка 7
„Основни
услуги и
обновяване
на селата в
селските
райони“
ОПОС
Процедура за
предоставяне
на
безвъзмездна
финансова
помощ BG
16M1OP0022.010
„Рекултивац
ия на депа за
закриване,
предмет на
процедурата
по
нарушение
на правото
на ЕС по
дело С145/14”
Междуведом
ствена
комисия за
възстановява
не и
подпомагане
към МС

По договор
326 532.35лв.

Бенефици
ент
Община
Трън
BG16M1O
P0022.010-0050

510 252лв.

Община
Трън

Продължително
ст
18 месеца
Договора е
подписан на
05.08.2020 г.

1. Подготовка и
изпълнение
2. Tехническа
рекултивация на
общинско депо за
ТБО в землището
на гр. Трън, м.
Мечи дол, ПИ
73273.80.46.
3. Организация и
управление на
проекта.
4. Мерки за
информация и
комуникация на
проекта

до

Инженеринг
проектиране и
строителство на
обект „Аварийно
укрепване на
свлачище на
общински път IV
клас 63062PER2155, от км
2+850 до км
2+970, гр. Трън с. Банкя, общ.
Трън
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Строителен
надзор
Инвеститорски
контрол
Други програми
WiFi4EU
ЕС
втора
покана2019
г.

WiFi4EU
2019 г.

15000 евро

Община
Трън
INEA/CEF
/WiFiEU/2
2019/0179
1-021464

Договор
Изпълнен 2020

Изграждане на
свободни WiFi
зони в гр.Трън и
селата
Главановци и
зелениград

За да се направи правилно оценката на постигнатите резултати от изпълнението на ОПР
Трън 2014 – 2020 г. е необходимо да проследим заложеното като приоритет, мерки и цели в
стратегическия документ от една страна и предприетите действия, изразходените средства и
постигнатият ефект на проектите и дейностите реализирани на територията на общината от
друга.
Изводите които може да направим за постигнатите цели на Община Трън за периода 2014 –
2020 г. са: Общината работи по направленията за постигане на заложените в ОПР цели.

Таблица 3: Справка за населението на Община Трън по постоянен адрес
Населено място
Гр. Трън

Мъже

жени

1342

1291

с. Ломница

17

14

с. Богоина

3

3

С. Банкя

2

0
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С. Ездимирци

13

11

С. Врабча

8

9

С. Проданча

4

4

С. Филиповци

57

70

С. Мракетинци

6

1

С. Бутроинци

4

1

С. Неделково

24

24

С. Лялинци

6

8

С. Парамун

22

11

С. Глоговица

30

26

С. Бусинци

9

8

С. Радово

9

4

С. Студен Извор

2

2

С. Ерул

12

9

С. Вукан

7

6

С. Кожинци

19

10

С. Мрамор

8

5

С. Костуринци

7

4

С. Еловица

5

8

С. Стайчовци

6

5

С. Велиново

10

13

С. Милкьовци

6

4

С. Туроковци

52

48

С. Бераинци

7

3

С. Главановци

37

24

С. Насалевци

7

3

С. Рани луг

11

4
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С. Цегриловци

4

3

С. Милославци

8

5

С. Зелениград

30

26

С. Забел

8

6

С. Ярловци

17

16

С. Лешниковци

4

2

С. Стрезимировци

8

2

С. Слишовци

8

8

С. Бохова

6

9

С. Реяновци

4

0

С. Джинчовци

6

5

С. Лева река

7

9

С. Докьовци

4

3

С. Видрар

1

3

С. Пенкьовци

6

5

С. Горочевци

8

4

С. Долна Мелна

6

8

С. Горна Мелна

4

2

С. Дълга Лука

6

1

С. Къшле

1

1

С. Шипковица

1

0

Таблица 4: Брой и равнище на безработица
общинa
Трън

Към

Към 31.10.2020г.

30.09.2020г.

брой

337

р-ще на безработица
311

22,23

Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.
41

Графика 1: Брой и равнище на безработица

Трън
400
350
300
250
200
150

Трън

100
50
0
30.09.2020г.

брой

Към

р-ще на безработица

Към 31.10.2020г.

Таблица 5:Образователна структура на безработните лица
общинa

висше

средно

Трън

3

208

основно и по ниско
100
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Графика 2: Образователна структура на безработните лица

Трън
250
200
150
Трън
100
50
0
висше

средно

основно и по ниско

Таблица 6: Професионална структура на безработните лица

общини
Трън

работници
162

специалисти
11

без специалност
138
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Графика 3: Професионална структура на безработните лица

Трън

работници
специалисти
без специалност

Таблица 7:Основни групи безработни лица
общини
Трън

жени
160

до 29 год.
60

прод.
безработни
123
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Графика 4: Основни групи безработни лица

Трън

жени
до 29 год.
прод. безработни

Таблица 8:Безработни лица постъпили на работа
първичен

ИНA

общо програми мерки пазар
Трън

21

6

9

6
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Графика 5: Безработни лица постъпили на работа

25
20
15
10
Трън
5
0
общо
първичен
програми
мерки

Таблица 9:Заявени свободни работни места през м. 10.2020г.

община

общо

Трън

6

в т.ч.
квал. работници специалисти

некв.

0

6

0
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Графика 6: Заявени свободни работни места през м. 10.2020г.

Трън
7
6
5
4
3
2

Трън

1
0

работници
квал. работници
общо

специалисти

некв.

в т.ч.

Таблица 10: ОП "Развитие на човешките ресурси

схема

за месеца

за 2020 г.

Заявени СРМ
безработни лица вкп. в заетос
в т.ч. - до 29 г.

30
35
17

189
156
57

Информация: ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – ПЕРНИК
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5. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА
НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ
В ОПР на община Трън за периода 2014-2020 г. са заложени следните приоритети:
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНАТА И ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНА ИНФРАСТРУКТУРА
Приоритет 1: Благоустрояване, свързаност и достъпност на населените места и
територията на община Трън.
Специфична цел 1.1. Увеличаване нивото на достъпност и свързаност на селища
и територия.
Специфична цел 1.2. Осигуряване на качествена водопроводна и канализационна
инфраструктура на община Трън
Специфична цел 1.3. Чисти населени места в община Трън
Специфична цел 1.4. Осигуряване на условията за здравословен начин на живот

Приоритет 2. Модерна инфраструктура за съвременни публични услуги
и стимулирането на интелигентния растеж
Специфична цел 2.1. Създаване и поддържане на модерна база за предоставяне
на съвременни образователни и културни услуги
Специфична цел 2.2. Осигуряване на съвременни здравни и социални услуги
на населението чрез инвестиции в материалната база
Приоритет 3 Подобряване на състоянието на околната среда и осигуряване
на сигурна жизнена среда за населението
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Специфична цел 3.1. Превенция и ограничаване на рисковете и последствията
от глобалните промени на климата в община Трън.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: СЪЗДАВАНЕ НА УСТОЙЧИВ
ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
Приоритет 1: Стимулиране на МСП в община Трън
Специфична цел 1.1.: Създаване на условия за създаване на модерна
производствена база и ниски производствени разходи
Специфична цел 1.2. Подкрепа за развитие на предприемаческа дейност
и осигуряване на квалифицирана работна сила
Приоритет 2: Модерно и бързоразвиващо се селско стопанство в община Трън.
Специфична цел 2.1.: Достигане на високи нива на технологичната
и производствената база
Специфична цел 2.2 Повишаване на експертния потенциал в селското стопанство

Приоритет 3: Съвременна роля на туризма в контекста на ролята му като основен
структуроопределящ компонент на местната икономика
Специфична цел 3.1. Активно развитие на туристическите дейности
чрез интегриран подход и целенасочени действия
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Специфична цел 3.2. Насърчаване обмена на добри практики в областта на
туризма и подобряване на цялостната туристическа визия на общината

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: СТИМУЛИРАНЕ НА ЗАЕТОСТТА И ОСИГУРЯВАНЕ
НА

ПРИВЛЕКАТЕЛНА

ОБРАЗОВАТЕЛНА

СРЕДА,

КАЧЕСТВЕНО

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И АКТИВНИ СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ
Приоритет 1. Гарантиране на свободен достъп до обучения и възможности за
преквалификация
Специфична цел 1.1. Създаване на условия за придобиване на нови знания,
професионална квалификация на лицата, изключени от пазара на труда и повишаване
нивото на заетост на местно ниво
Специфична цел 1.2. Създаване на стимули и предпоставки за квалификация и
преквалификация на заетите лица и устойчивост на работното място
Приоритет 2. Постигане на висококачетвени образователни, здравни и социални
услуги в община Трън.
Специфична цел 2.1. Модерна образователна система в община Трън.
Специфична цел 2.2. Ефективни социални услуги за уязвимите групи в община
Трън.
Специфична цел

2.3.

Осигуряване

на

възможности

за

квалификация

и

преквалификация на предоставящите образователни, социални и здравни услуги в
община Трън
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: ПОСТИГАНЕ НА ЕФЕКТИВНОТО И ЕФИКАСНО
МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
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Приоритет 1. Добро управление в синхрон с местното развитие и население
Специфична цел 1.1. Достъпно, прозрачно и отворено към гражданите управление
Специфична цел 1.2. Повишаване на административния капацитет
Приоритет 2 Ефективни партньорства и партньорски мрежи на национално и
транснационално ниво
Специфична

цел

2.1.

Реализация

на

ключови

регионални

проекти

и

сътрудничества в подкрепа на устойчивото развитие на община Трън.
Специфична цел 2.2. Постигане на устойчиво местно развитие
Най-добра представа за изпълнението на ОПР на община Трън 2014-2020 дават
индикаторите. Добро впечатление прави факта, че планът съдържа богат списък от базови,
междинни и целеви индикатори, което позволява да се направи анализ на изпълнението му към
даден момент. На база анализи и проучвания се вижда, че по някои индикатори вече са
достигнати целевите стойности СЦ1, П1, П3; СЦ 2, П2, СЦ3, П2, СЦ4 П1, П2 по други
изпълнението е по-малко, СЦ 1 П 2, СЦ 2 П1 П3, СЦ3, П1.
В настоящата оценка ще се придържаме към общоприетото в световната икономическа
наука разбиране за ефективност и ефикасност, а именно, че ефективност е степента на постигане
целите на съответната администрация при съпоставяне на действителните и очакваните резултати
от нейната дейност, а ефикасността показва с какви ресурси – финансови, материални,

човешки и административни, са постигнати дадените резултати. Един от възможните
показатели за ефикасност по отношение на изпълнението на ОПР е „броят на разработените и
реализирани проекти за реализация на ОПР“. За периода 2014 - 2020 година, общинска
администрация Трън, фирмите, неправителствените организации, училищата и читалищата от
общината са разработили множество проекти.
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Към реализиране на четирите стратегически цели на ОПР 2014-2020 са насочени и
средствата от капиталовите програми на общинския бюджет. Те също осигуряват развитието на
общината, чрез строителство и основен ремонт на пътища, площади, мостове, водопроводи,
детски площадки, ремонт на училища, читалища и социални домове, закупуване на нови ДМА,
благоустройство и пр.
В заключение по този раздел на оценката може да се направят следните изводи:
•

Усилията на администрацията на община Трън, както и на останалите
заинтересовани страни са били насочени към реализиране на заложените в ОПР
2014-2020 цели и приоритети, видно от пряката връзка между формулираните в
плана стратегически цели, приоритети и мерки и постигнатите резултати при
реализацията на проекти, финансирани от ЕС, от насочеността на инвестициите
от общинския бюджет и на частни инвестиции.

•

Изпълнението на приоритетите, целите и мерките, заложени в ОПР 2014-2020 на
община Трън е частично. Във всеки приоритет има цели и мерки, които са
достигнали или са се доближили до целевите стойности на индикаторите за
изпълнение, но има и такива, по които не е отбелязано особен напредък.
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МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЪН
ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 ГОДИНА
Приоритет,
специфична цел

Индикатор

Мерна
единица

Източник
Период
на информация на отчитане

Базова
стойност

Целева
стойност в
края на
2020г.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА И ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНА ИНФРАСТРУКТУРА
Приоритет 1: Благоустрояване, свързаност и достъпност на населените места и територията на община Трън.
Ремонтирани/Рехабилитирана
Специфична
улична
мрежа
в населените места
цел
1.1.
Увеличаване
Ремонтирани/Рехабилитирана
нивото
на общинска пътна мрежа
достъпност
и
Изградени и рехабилитирани
селскостопански и горски пътища,
свързаност
на
селища
и алеи и пътеки
територия.

Създадени обществени Wi-Fi

км

Община
Трън

2014 г.
2020 г.

1 424 787.47лв.

Община
Трън

2014 г.
2020 г.

2 028 489.13лв.

км

Община
Трън

2014 г.
2020 г.

Брой

Община
Трън

2014 г.
2020 г.

15 000 евро

км

Община
Трън

2014г.
2020 г.

330 714.78лв.

км

зони

цел

Рехабилитирана
и
Специфична
1.2. реконструирана
водоснабдителна
мрежа

Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.

53

...

10.010
14.400
---

1

10.900

Осигуряване
на
качествена
водопроводна
и
канализационна
инфраструктура на
община Трън
Специфична
цел 1.3.
Чисти
населени места
в
община Трън

Изградена,
реконструирана
мрежа

ремонтирана
и
канализационна

Изградени водоизточници за
питейно водоснабдяване и напояване
Рекултивирано депо за ТБО

м

Община
Трън

2014 г.
2020 г.

Брой

Община
Трън

2014 г.
2020 г.

Община
Трън
Община
Трън

2014 г.
2020 г.
2014 г.
2020 г.

Брой

Рекултивирани
нерегламентирани сметища

Брой

Предприятия с
иновации и
въведени нови технологии

Брой

Община
Трън

Създаване на
система за
сепариране и преработка на отпадъци

Брой
Брой

Създадени
места за отдих

зелени площи и

Население
активно
практикуващо спортни дейности (от
цялото население на общината)

%

17 754.00лв.

...

----

1
326 523.35лв.
...

---

2014 г.
2020 г.

---

---

Община
Трън

2014 г.
2020 г.

...

---

Община
Трън

2014 г.
2020 г.

124 805.13лв.

Община
Трън, Спортни
клубове, СОУ "Гео
Милев"

2014 г.
2020 г.

Приоритет 2. Модерна инфраструктура за съвременни публични услуги и стимулирането на интелигентния растеж
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40

--

5

40

Специфична
Обществени
сгради
в
цел 2.1. Създаване образователната система с подобрена
и поддържане
на материална база
Брой
модерна база
за
Озеленени и благоустроени
предоставяне
на площи на училище и детска градина
съвременни
Брой
образователни
и
културни услуги
Създадени
и
подобрени
центрове и обекти на културноисторическото наследство

Специфична
Население с подобрен достъп
цел
2.2. до социални и здравни услуги
Осигуряване
на
съвременни
здравни
и
социални услуги на
населението
чрез
Новоразкрити
социални
инвестиции
в услуги в общността
материалната база
Ремонтирани,
реконструирани
и
сгради,предоставящи
услуги

Брой

%

Община
Трън

2014 г.
2020 г.

214 811.76

2

Община
Трън

2014 г.
2020 г.

69 208.80

2

Община
Трън

2014 г.
2020 г.

---

---

2014 г.
2020 г.

---

60

Община
Трън, Центрове за
социални услуги,
Център за спешна
медицинска помощ

Брой

Брой
реставрирани
социални

Община
Трън

2014 г.
2020 г.

Община
Трън

2014 г.
2020 г.
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---

227 328.9лв.

3

2

Приоритет 3. Подобряване на състоянието на околната среда и осигуряване на сигурна жизнена среда за населението

Подновени
и хидратанти

пожарни кранове

Подновено
цялостно
оборудване и екипировка
на
служителите и групите за борба с
пожарите и природните бедствия

Създадени
насаждения

нови

Брой

Брой
закупени
екипировки и
оборудване

горски

Намаляване на степента
на
риска от последствия от глобалните
промени в климата

Община
Трън

Община
Трън

Община
Трън, ОП "Трънска
гора", ДГС - Трън

Брой

Община
Трън

%

2014 г.
2020 г.

2014 г.
2020 г.

---

2014 г.
2020 г.

---
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2014 г.
2020 г.
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---

7

---

--

Приоритет 1: Стимулиране на МСП в община Трън

Специфична
Новоразкрити работни места
цел 1.1.: Създаване от местния бизнес
на
условия
за
създаване
на
модерна
производствена
база
и
ниски
производствени
Намаляване на безработицата
разходи

Специфична
цел 1.2. Подкрепа
за развитие на
предприемаческа

Брой

%

Община
Трън, местен
бизнес, НСИ, АЗ

2014 г.
2020 г.

---

30

Община
Трън, АЗ, НСИ

2014 г.
2020 г.

---

---

Община
Трън, НСИ, ИСУН

2014 г.
2020 г.

---

---

---

Предприятия,
извършили
мерки и дейности за подобряване на
енергийната
ефективност
и
ограничаващи вредното въздействие
върху околната среда

Брой

Създадени и
работещи в
сферата на промишлеността

Брой

Община
Трън, НСИ

2014 г.
2020 г.

---

Предприятия, въвели нови
ИКТ технологии и услуги

Брой

Община
Самоков

2014 г.
2020 г.

---
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дейност и
осигуряване на
квалифицирана
работна сила

Предприятия,
участвали в
национални
и
междуанродни
изложения на предприятия

Брой

Местен
бизнес, Агенция за
малки и средни
предприятия, МИЕ

2014 г.
2020 г.

---

Реализирани специализирани
обучения на служители

Брой

Община
Трън, местен
бизнес, НСИ, АЗ,
ИСУН

2014 г.
2020 г.

---

---

Община
Самоков,
образователни
институции,
Браншови
организации
Приоритет 2: Модерно и бързоразвиващо се селско стопанство в община Трън

2014 г.
2020 г.

---

---

2014 г.

---

1

---

2

Проведени
събития
за
сътрудничество за адаптиране на Брой
нуждите
на
бизнеса
към
образователната система

Специфична
Подкрепени млади фермери
цел 2.1.: Достигане
на високи нива на
технологичната и
Земеделски производители и
производствената
предприятия,
инвестирали
в
база
модернизация и
изграждане
недвижими активи и в нови
технологии за
производство
преработка

Брой

Брой

Община
Трън, ПРСР, ОСЗ

2020 г.

Община
Трън, ПРСР, ОСЗ

2014 г.
2020 г.

на

и
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--

Земеделски производители и
предприятия,
инвестирали
в Брой.
агроекологични мерки

Община
Трън, ПРСР, ОСЗ

2014 г.
2020 г.

---

2

Земеделски производители и
предприятия,
инвестирали
в
производство на биоенергия

Брой

Община
Трън, ПРСР, ОСЗ

2014 г.
2020 г.

---

1

Специфична
Участия в обучения
за
цел
2.2 придобиване на умения от земеделски
и горски стопани и фермери
Повишаване
на
експертния

Брой

Община
Трън, ИСУН„
Местен бизнес

2014 г.
2020 г.

---

15

Участия в обучения
за
придобиване на умения от млади
фермери

Брой

Община
Трън, ИСУН,
Местен бизнес

2014 г.
2020 г.

---

10

потенциал
селското
стопанство

в

Приоритет 3: Съвременна роля на туризма в контекста на ролята му като основен структуроопределящ компонент на местната икономика

Специфична
Създадени нови туристически
цел 3.1. Активно обекти
развитие
на
туристическите
Създадени

туристически

дейности
чрез продукти
интегриран подход
и
целенасочени
Реализирани фестивали
действия
регионално,
национално
международно ниво

на
и

Брой

Община
Трън, Местен
бизнес, ИСУН

2014 г.
2020 г.

---

6

Брой

Община
Трън

2014 г.
2020 г.

---

4

Община
Трън

2014 г.
2020 г.

---

Брой

Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.

59

3

Специфична
Създадено
цел
3.2. сдружение
Насърчаване
обмена на
добри

туристическо

Създадени

партньорства в

Брой

туристически

Брой

практики
в областта на туризма
областта
на
туризма
и
подобряване
на
цялостната
Участияв
форуми и изложения
туристическа
визия на общината

Брой

Община
Трън

Община
Трън, Туристически
организации,
Местен бизнес
Община
Трън

2014 г.

---

2

2014 г.
2020 г.

---

2

2014 г.
2020 г.

---

1

2020 г.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: СТИМУЛИРАНЕ НА ЗАЕТОСТТА И ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРИВЛЕКАТЕЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА, КАЧЕСТВЕНО
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И АКТИВНИ СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Приоритет 1. Гарантиране на свободен достъп до обучения и възможности за преквалификация

Обучени лица до 29 години

Брой

Община
Трън, АЗ

2014 г.
2020 г.

---

Обучени лица над 55 години

Брой

Община
Трън, АЗ

2014 г.
2020 г.

---
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---

--

Новосъздадени предприятия
от младежи до 29 г., жени и лица над
55 години

Специфична
Подкрепени работници
цел 1.2. Създаване осигуряване на квалификация
на
стимули
и преквалификация
предпоставки
за
квалификация

преквалификация

Брой

Община
Трън, АЗ, НСИ

2014 г.
2020 г.

---

---

за
и

Брой

АЗ, Местен
бизнес

2014 г.
2020 г.

---

---

Лица с улеснен транспорт до

Брой

АЗ, Местен
бизнес

2014 г.
2020 г.

---

---

и работното място

на заетите лица и
устойчивост
на
работното място
Приоритет 2. Постигане на висококачетвени образователни, здравни и социални услуги в община Трън.
Отпаднали деца от училище
Специфична
цел 2.1. Модерна
образователна
Участие в дейности и клубове
система в община
по
интереси
на деца и ученици
Трън.

%

Община
Трън, СОУ "Гео
Милев"

2014 г.
2020 г.

---

7

Брой

Община
Трън, СОУ "Гео
Милев"

2014 г.
2020 г.

---

12

за

Брой

Община
Трън, СОУ "Гео
Милев"

2014 г.
2020 г.

---

2

Учстия в
национални
и
международни конкурси и състезания
на ученици

Брой

Община
Трън, СОУ "Гео
Милев"

2014 г.
2020 г.

---

15

Осъществени проекти
обмен на добри практики
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Проведени
събвместни
събитиявразличниобласти:
образование,
култура,
изкуство,
предприемачество, спорт и др.

Специфична
Новосъздадени
социални
цел 2.2. Ефективни услуги в общността
социални услуги за
Лица от уязвими групи с
подобрен
достъп
до образователни,
уязвимите групи в
здравни и социални услуги
община Трън.

Община
Трън, СОУ "Гео
Милев", Спортни
клубове, Читалище

Брой

Брой
Брой

2014 г.
2020 г.

---

15

Община
Трън
Община
Трън

2014 г.
2020 г.
2014 г.
2020 г.

---

3

---

308

---

Деца от уязвими семейства и
групиактивно
включенив
образователната система

км

Община
Трън

2014 г.
2020 г.

---

Осигурена заетост на лица с
увреждания

Брой

Община
Трън

2014г.
2020 г.

---

2014 г.
2020 г.

---

Специфична
Специалисти в системите за
цел
2.3. предоставяне
наобразователни,
социални и здравни услуги преминали
Осигуряване
на обучения
за
повишаване
възможности
за квалификацията.
квалификация
и

%

Община
Трън, МОН, МТСП,
МЗ, ИСУН
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32
32

преквалификация
Специалисти в системите за
на предоставящите предоставянена
образователни,
социални и здравни услуги включени
образователни,
социални
здравни услуги
община Трън

%

Община
Трън, МОН, МТСП,
МЗ, ИСУН

2014 г.
2020 г.

---

29

Брой

Община
Трън, МЗ, МОН

2014 г.
2020 г.

---

264

впрограмизаквалификация,

и преквалификация и подобряване на
в компетентностите

Проведени здравни беседи

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: ПОСТИГАНЕ НА ЕФЕКТИВНОТО И ЕФИКАСНО МЕСТНО
САМОУПРАВЛЕНИЕ Приоритет 1. Добро управление в синхрон с местното развитие и население

Специфична
цел 1.1. Достъпно,
прозрачно и
отворено към
гражданите
управление

Часове/дни необходими за
получаване на услуга от общинска
администрация - Трън

Брой форми за участие на
гражданите в процесите на управление
и планиране на местното развитие
Привлечени ПЧИ
Е- системи за обслужване на
гражданите действащи

8 ч./14
дни

Община
Трън

2014 г.
2020 г.

8 ч./14 дни

Брой

Община
Трън

2014 г.
2020 г.

---

3

Брой

Община
Трън, НСИ

2014 г.
2020 г.

---

---

Брой

Община
Трън

2014 г.
2020 г.

---

3
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8 ч./14
дни

Специфична
Участия в обучения
на
цел
1.2. общинските служители
Повишаване
на
Време за предоставяне
на
административния административни
услуги
към
гражданите и бизнеса в община Трън
капацитет
Общински
служители
способни да управляват и предоставят
достъпни услуги на гражданите и
бизнеса

Брой.

Община

2014 г.

8 ч./14
дни

Трън
Община
Трън

2020 г.
2014 г.
2020 г.

Община
Трън

2014 г.
2020 г.

%

--8 ч./14 дни

58
8 ч./14
дни

---

30

2014 г.
2020 г.

---

5

Община
Трън, Партньори,
Местни организации

2014 г.
2020 г.

---

Приоритет 2 Ефективни партньорства и партньорски мрежи на национално и транснационално ниво

Специфична
Осъществени
инициативи
цел 2.1. Реализация
на
ключови
регионални
проекти
и
Действащи
сътрудничества

в

подкрепа
на
устойчивото
развитие
на
община Трън.
Специфична
цел 2.2. Постигане
на
устойчиво
местно развитие

партньорски

Брой

партньорски

Брой

мрежи и структури

Община
Трън, Партньори,
Местни организации

1

Действащи
местни групи,
сдружения и форми за сътрудничество

Брой

Община
Трън, Местни
организации

2014 г.
2020 г.

---

4

Съвместни
инициативи и
проекти за устойчиво местно развитие
осъществени в областта на аграрния
сектор

Брой.

Община
Трън, Местни
организации от
аграрния сектор

2014 г.
2020 г.

---

4
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6. ОЦЕНКА НА ОБЩОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Като цяло, идеята на оценката за изпълнението на Плана за развитие е да обобщи с
изводи, преди всичко за качество на процеса, какви са постиженията, на основата на
придобитите ползи (резултати) от предприетите действия и получените ефекти (въздействия) от
реализираните цели, довели до промяна в живота на местната общност.
Ефектът от прилагането на Общинския план за развитие на Община Трън се проявява в
крайните видими и измерими резултати, продуктите и въздействието на съответните дейности
и проекти върху целевата територия и нейното население.
Измерването на ползите е по-трудно доказуемо от измерването на разходите предвид
факта, че социалните и екологични ползи не се изчисляват, а се анализират.
Освен направената оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на
резултатите и оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси, оценката за
общото въздействие по изпълнение на ОПР на община Трън ни показва какви са ползите за
общността.
Препоръчва се, освен отговорните за изпълнението на плана структури – кметът и
Общинския съвет, да се създаде група за координация на усилията по изпълнение на новия
плана (ПИРО), която да включи общински съветници, представители на Общинската
администрация, представители на неправителствения сектор и бизнеса. Сформираната група да
засили наблюдението над изпълнението му.

7.

АНАЛИЗ НА ФАКТОРИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА

ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ. АНАЛИЗ НА
АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ.
Един от основните и ключови фактори, който оказва влияние върху изпълнението на
общинския план за развитие и секторните политики, провеждани от общината, е настъпилата през
2020г. пандемия. В резултат на нея всички страни в Европа изпаднаха в рецесия и България не беше
изключение. Кризата доведе до рязко намаляване на доходите на населението, което от
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своя страна до ниска събираемост на данъците и неизпълнение на държавния и общински
бюджети. Планираните от държавата, общините и бизнеса средства за инвестиране в развитие
на инфраструктура и дейности намаляха, а в отделни моменти и буквално бяха спрени. През
последните месеци на 2020г. ситуацията в Европа се влоши отново. В такава трудна обстановка
изпълнението на планираните мерки в общинските планове за развитие (в това число и на
община Трън) е повече от предизвикателство. Въпреки затрудненията от външната среда в
община Трън са изпълнени множество проекти.
По отношение на административния капацитет за изпълнение на плана, той трябва да се
разглежда в неразривна връзка с общия капацитет на държавната администрация за изпълнение
на програми и проекти. Независимо от трудностите, администрацията на Община Трън се е
стремяла да търси финансиране от различни донорски програми.
Със стартирането изпълнението на проекти по Оперативните програми са предприети
редица мерки за оптимизация на работата по тази дейност. Като цяло в общинската
администрация има правила за планиране и отчитане.
Планирането на годишна база се извършва главно чрез разработване на бюджета на
общината.
Изводът, който се налага е, че има изградена единна система за отчетност, която дава
възможност за проследяване на процеса на планиране и отчитане. Информацията е синтезирана
и това изключително помага за процесите по измерване на степента на постигане на целите.

8. ИЗВОДИ ОТНОСНО СЪЩНОСТТА И НАЧИНА НА ПРИЛАГАНЕ
НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ.
Оценката на ОПР на община Трън за периода 2014-2020 г. има за цел да открои някои
важни моменти по отношение на процеса по изпълнение на стратегическия планов документи.
Основните изводи, които се оформиха като резултат от оценителния процес са:
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1. По отношение на съгласуваността на плана с областните и регионални
стратегически планови документи за развитие се констатира:
• аналитичната част е добре развита, като същата е проблемно ориентирана и
очертава потребностите на общината.
• видима е връзката между аналитична, стратегическа част на плановия документ и
планираните по-мащабни проектни инициативи в Програмата за реализация на ОПР.
Вътрешната съгласуваност и обвързаност на плановия документ е възможно още да се подобри,
като вниманието се фокусира върху проблемите, изведени от анализа и решенията предложени
в стратегическата част.
• при прилагането на SWOT анализа, факторите трябва да се прецизират, тъй като в
момента има силни страни отнесени като възможности и обратно, както и слаби страни
категоризирани като заплахи и обратно.
• ОПР е с висока степен на съгласуваност с други планови документи с
дългосрочен характер, действащи на територията на община Трън;
• постигната е относително добра интеграция на стратегическите цели на ОПР с тези на
ОСР и РПР на СЦР;
• осигурена е пряка и косвена връзка между стратегическите цели на ОПР
и финансовите инструменти от ЕСИФ;
По отношение на адекватността на целите спрямо профила на общината се констатира, че
след стартирането на програмен период 2014 – 2020 г. в община Трън не се наблюдават значителни
промени в показателите за социално икономическо развитие на община Трън и в тенденциите за
следващите години. Идентифицираните проблемни области продължават да са актуални. Някои от
тях са се запазват в същите темпове, други са с намаляващ интензитет, но остават валидни.
Местната власт следва да консолидира усилията си и заедно със социално икономическите
партньори да продължи да реализира поставените цели. Очерталите се негативни тенденции в
основните показатели за социално икономическо развитие не са изненадващи. Те се дължат на
общо влошаване на икономическата и на демографската среда в малките населени места в страната,
което рефлектира неизменно и върху община Трън. Въпреки
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това общината има сериозен потенциал да смекчи негативното влияние на външните фактори.
Като цяло може да се посочи, че целевата част на ОПР съответства до голяма степен на
идентифицираните местни потребности. Връзката между приоритети, (специфични) цели и
мерки е адекватна. Те са интегрирани помежду си, като е спазен принципа на постепенна
детайлизация от по-високо към по-ниско равнище.
По отношение на първоначалните резултати от изпълнението на ОПР може да се
обобщи, че през референтния период са постигнати добри резултати. Общата оценка за
изпълнението на ОПР е много добра. Такава е и оценката за четирите специфични цели в ОПР.
Там, където има изоставане, то се дължи основно на обективни причини и е извън контрола на
местната администрация.
По отношение на степента на постигане на целите и приоритетите, ефективността и
ефикасността на използваните финансови инструменти и на усвоените ресурси за изпълнение
на целите и приоритетите на ОПР на община Трън за периода 2014-2020 г. се констатира, че
усилията на администрацията на община Трън, както и на останалите заинтересовани страни са
били насочени към реализиране на заложените в ОПР 2014-2020 цели и приоритети. Община
Трън се отличава с голям брой проекти.
Средство за осигуряване на по-висока степен на интеграция се явява методът на SWOT
анализа и неговото коректно технологично прилагане. Необходимо е да се прецизира и
целевата уредба, като се обвържат дефинираните стратегически цели с приоритетите за
развитие на общината и така се подобри съгласуваността на целевата уредба.
Необходимо е да се акцентира вниманието на общинска администрация и на
заинтересованите страни за връзката между проектите, които се подкрепят чрез ОП и други
финансови инструменти и областите на ИСИС.
ОПР не бива да се възприема единствено като отговорност на общинската администрация,
тъй като тя има само организационни и изпълнителни функции. Включването на представители на
бизнеса, НПО, други институции ще даде възможност за по-пълно обхващане на проблемите
области в развитието на общината, а това само ще повиши качеството на плановия документ.
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Препоръчително е да се потърсят начини за реализиране на пълния пакет от
интервенции, включително със собствени средства и усилия. Общинската администрация и
останалите бенефициенти следва да продължат да следят за подходящ източник за финансиране
на проектни инициативи дори и по такива, които в ОПР се отчитат като успешно приключили и
по които са постигнати планираните резултати. Необходимо е в Регистъра с проекти да се
включват всички реализирани проекти, (независимо от това кой е бенефициентът или
източникът на финансиране), които допринасят за реализирането на целите на ОПР.
Експертният екип счита, че е от изключителна важност мобилизирането на усилията на
общинска администрация Трън в посока на ускоряване на подготовката и реализацията на
мерките, които са в обхвата на СЦ 3, тъй като те са с голяма тежест по отношение на
икономическото развитие, дефинирано като ключово за общината.
За осигуряване на по-висока информираност на заинтересованите страни и за по-добра
публичност се препоръчва да се поддържа актуален регистър на проектите по статус, например
в процес на подготовка, в процес на оценка, в процес на изпълнение, в процес на отчитане и
приключил. Необходимо е този регистър да включва проектни инициативи, реализирани на
територията на общината, независимо от организацията, която е отговорна и администрира
тяхното изпълнение (например бизнес, читалища, училища, НПО и др.).
В заключение може да се посочи, че качеството на ОПР на община Трън за периода 20142020 г. е много добро. Такава е и цялостната оценка за неговото изпълнение към края на
програмния период. Необходими са усилия за подобряване системата за наблюдение на ОПР, за
подобряване на вътрешната съгласуваност на документа, за прецизиране на проектите и
планираните индикатори, за привличане на заинтересованите страни в процеса на програмиране,

набиране на информация за инициативи, реализирани на територията на общината и от други
организации, осигуряване на по-висока степен на публичност на изпълнението, включително и
чрез поддържане и публикуване на интернет страницата на общината на актуален регистър на
проектите.
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