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БАН – НАИМ - Национален археологически

благоустройство

институт с музей към Българска академия на науките

НИНКН - Национален институт за недвижимо

БВП – Брутен вътрешен продукт

културно наследство

БДС – Брутна добавена стойност

НИПК – Национален институт за паметниците на

ВЕИ – Възобновими енергийни източници

културата

ВиК – Водоснабдяване и канализация

НКЦ - Недвижими културни ценности

ГИС - Географска информационна система

НСИ - Национален статистически институт

ГКПП – Граничен контролно – пропускателен пункт

НСОПК - Националния съвет за опазване

ДВ – Държавен вестник

паметниците на културата

ДЗЗД – Дружество по закона за задълженията и

НЧ – Народно читалище

договорите

ОбС – Общински съвет

ДПП – Допълнителен преброителен пост

ОДЗ – Обединено детско заведение

ЕКАТТЕ – Единен класификатор на

ОЕСУТ - Общински експертен съвет по устройство

административно – териториални и териториални

на територията

единици

ООД – Дружество с ограничена отговорност

ЕООД – Еднолично дружество с ограничена

ОПР – Общински план за развитие

отговорност

ОУПО - Общ устройствен план на община

ЕС – Европейски съюз

ПМС – Постановление на Министерски съвет

ЗЗ - Защитени зони

ПРЗ - План за регулация и застрояване

ЗЗТ – Закон за защитените територии

ПСОВ - Пречиствателна станция за отпадни води

ЗИДЗУТ - Закона за изменение и допълнение на

ПЧИ – Преки чуждестранни инвестиции

Закона за устройство на територията

РП – Републикански път

ЗКН – Закон за културното наследство

РПМ – Републиканска пътна мрежа

ЗКПМ – Закон за паметниците на културата и

СБАЛВБ – Специализирана болница за активно

музеите

лечение на вътрешни болести

ЗСПЗЗ - Закона за собствеността и ползването на

СОУ - Средно образователно училище

земеделските земи

ТКЗС - Трудовото кооперативно земеделско

ЗУТ - Закон за устройство на територията

стопанство

ИАОС – Изпълнителна агенция по околна среда

УПИ – Урегулиран поземлен имот

ИПП – Инструмент за предприсъединителна помощ

ЦНСТ - Център за настаняване от семеен тип

КИН – Културно – историческо наследство

ЦСМП – Център за спешна медицинска помощ

МЕ – Министерство на енергетиката
МИЕТ – Министерство на икономиката,
енергетиката и туризма
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I. ВЪВЕДЕНИЕ ОУПО
Общият устройствен план на Община Трън е разработен в изпълнение на Договор
№ 66/30.09.2016 г., с предмет: „Изработване на проект за Общ устройствен план на
Община Трън (ОУПО)“, сключен между ДЗЗД „ПЛАНПРОЕКТ ТРЪН“ и Община Трън.
За територията на общината са влезли в сила и предстоят да бъдат актуализирани
система от документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното
развитие по смисъла на Закона за регионално развитие. Реализациите на предвижданията
на тези стратегически документи, в т. ч. и тяхното евентуално финансиране по оперативни
програми на ЕС, се нуждаят от актуална и адекватна устройствена планова основа. За
осигуряване на такава основа, Законът за устройство на територията регламентира
възможността за изработване на общ устройствен план на община /ОУПО/, който обхваща
населените места в общината и техните землища. Предназначението на този планов
документ е дефинирано по-подробно в чл. 106 от ЗУТ.
Ръководството на Община Трън оценява потребността от изработване на ОУПО
като основа на бъдещото управление на общинската територия. Настоящият проект е
изработен в съответствие със стратегическата рамка за регионално развитие на
Югозападна България, Област Трън, Община Трън и законовата нормативната уредба в
тази сфера като спазва изискванията, дефинирани в Техническото задание на
Възложителя.
Информационно-техническа основа за изработване на ОУПО
От основно значение за изработването на ОУПО е осигуряването и използването на
максимално актуална информация, отразяваща достатъчно точно текущата ситуация и
тенденции. Дейността по информационното осигуряване има няколко основни аспекта:
 Идентифициране на различните заинтересовани страни към изготвянето на ОУП на
Община Трън и анализиране на техните нужди;
 Набиране и систематизиране на необходимите изходни данни за анализа с цел
създаване на система от териториални социално-икономически индикатори. Тъй като
информационната обезпеченост на анализа е от критично значение за успешното
изпълнение на договора, е необходимо да бъдат внимателно проучени и оценени
изходните

данни

и

да

бъдат

идентифицирани

информационните

дефицити

и

недостатъците в качеството на данните. За целта е създаден работен механизъм за анализ
на информационната обезпеченост. С помощта на този инструмент се създаде основата за
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събиране, оценка и обработка на източници на данни и информация и индикатори при
осъществяването на дейностите по проекта.
 Фактическото събиране, обработка и интеграция на необходимите данни в
централизираната географска база. То служи както за платформа за събиране и анализ на
данни и генериране на информация, така и за осигуряване на широк достъп до
информационните ресурси, разработения ОУП на Община Трън и неговото управление.
Създаването на адекватна информационна платформа за събиране, интегриране,
обработка и анализ на информацията е с основно значение за ефективното планиране и
управление на територията. Именно информационната база се явява свързващото и
същевременно „нормализиращо” звено между очакванията, свързани с плана на
различните категории заинтересовани страни и наличния потенциал и реалните
предимства на територията. Казано с други думи, информационната осигуреност е
елементът, който трябва да осигури задълбочен и реалистичен поглед върху територията и
пространственото поведение на свързаните с нея природни и социални системи.
В тази връзка, този етап от изработването на плана изисква разработването на
специализирана ГИС база данни. Тя ще бъде пряко насочена към събиране, обработка,
интеграция, анализ и визуализация на данни и информация, свързани с територията на
Община Трън. Географските Информационни Системи /ГИС/ отдавна са се наложили
като основен инструмент за подпомагане вземането на решения при планирането и
управлението

на

териториалните

системи.

ГИС

технологията

подпомага

организирането на данните, свързани с територията и улеснява разбирането и
пространственото асоцииране на съществуващите проблеми, като същевременно
осигурява мощни инструменти за анализ и синтез на необходимата информация за
тяхното разрешаване. Тази пространствено реферирана информация представлява ресурс
от основно значение при процеса на подпомагане вземането на решения при управлението
на регионалното развитие и устройството на територията.
В този смисъл ГИС и другите, свързани с тях геоинформационни технологии
позволяват постигането на по-голяма обективност на информацията за реалния свят и
значително подобряват информационното осигуряване на вземаните решения, засягащи
управлението на територията като интегриран комплекс от отделни разнородни аспекти.
ГИС технологията осигурява единна интеграционна среда за различните по характер и
генезис данни и информация за територията, като по този начин позволява системно
разглеждане, анализиране и решаване на проблемите, в това число интегриране на
проблемите на околната среда в регионалното развитие и устройството на територията.
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Концепцията, върху която ще се основава ГИС базата данни за нуждите на
настоящата поръчка, се базира върху следните основни моменти:
 Разработване на целева ГИС база данни за територията на Община Трън,
която да съдържа необходимите пространствени и атрибутивни данни за анализа на
територията;
 Разработване на специализирани аналитични протоколи, генериращи
цифрови информационни слоеве, представящи определени фактори и условия, оказващи
влияние върху развитието и потенциала на територията.
Така разработеното ГИС – приложение дообогати и разшири информационната
основа на проекта, улесни разработването на аналитичните и диагностични материали и
осигури възможност за генериране на графичните материали към ОУП, съгласно
нормативната уредба.
II. ПОДХОД И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОУПО
Подходът и методология, които са използвани при разработването на ОУПО, се
основават на нормативните изисквания, които определят императивните атрибути на ОУП
като устройствен планов документ, неговата структура, обхват, цели и съдържание.
Един от подходите, който е използван е холистичният, при който на преден план се
поставя целостта и интегрираността при изпълнението на дейностите. Подходът е
възприет като инструмент за решаване на отделните задачи в тяхната цялост и взаимна
обвързаност – времева, пространствено-функционална, системна и методична. Това
позволява на всички участници в разработването на ОУПО и различните аспекти на
процеса да функционират балансирано за постигане на оптимален ефект.
При оценъчните и прогнозните изследвания се използват два основни подхода –
емпиричен и експертен. При емпиричния подход се извеждат закономерности на основата
на анализирана емпирична информация с помощта на статистически и математически
модели. При експертния подход се разчита на опита на експертите, като се допуска, че те
имат нужния капацитет да разкриват закономерности и да правят синтезирани достоверни
оценки, без да е необходимо да се разработват сложни математико - статистически
модели.
Методи, които са използвани при проучванията и разработването на ОУПО в
обобщен вид са предимно аналитично - синтезни /анализ и синтез/, различни
статистически методи, системен, теренни, графични и описателни методи и др. Особено
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актуален на фона на протичащите в региона процеси и използваният процесуалноадаптивен подход.
Разработването и изпълнението на плана се разработва като интегриран проект,
обединяващ всички дейности, необходими за постигането на очакваните резултати.
Проектът се управлява в строго съответствие със съвременната теория и добра практика за
управление на проекти с адаптирано обхващане на всички проектни процеси. В
съответствие с характера на работа по разработване на ОУПО, проектът е разделен на
логически и хронологично свързани етапи, които се изпълняват последователно, като
където е допустимо и необходимо, се прилага припокриване на етапи с цел постигане на
целите, свързани с времето като ресурс и изискванията /количествени и качествени/ към
резултатите на всяка фаза /етап/.
Методологическата концепция за изработване на ОУП на Община Трън е свързана
с разработването на ефективен инструмент за интегрирано устройствено планиране, чрез
който да се създадат необходимите предпоставки и условия за:
 Динамично и комплексно развитие на общинската територия;
 Повишаване качеството на живот на местната общност;
 Подобряване условията за бизнес;
 Повишаване на инвестиционната атрактивност общината;
 Устойчиво ползване на поземлените ресурси;
 Опазване на биологичното разнообразие.
Методологическата концепция за изработването на ОУП на Община Трън има
сложен композитен характер и включва в себе си елементи на интегрираното
териториално планиране, на традиционното устройствено планиране и на класическата
концепция на стратегическото планиране и управление на територията.
III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОУПО, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
III. 1. Цели на ОУПО
Главна цел на Общия устройствен план на Община Трън е да бъде създадена
пространствена планова основа за цялостното устройство на територията на
общината и на отделните населени места в нея с техните землища в съответствие с
наличните природни, културно-исторически и демографски ресурси, за създаване на
единство

на

урбанизираните

структури

със

съществуващите

природна

и
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антропогенна среда и превръщането им в по-атрактивни места за живеене, работа и
отдих.
Общият устройствен план ще бъде стратегически управленски инструмент за
прилагане на политиките на общината и основа за нейното дългосрочно устойчиво
пространствено развитие. Документът ще определи визия, цели и стратегия на развитието,
както и преобладаващото предназначение и начин на устройство на отделните структурни
части на общинската територия за следващите 15 години. Съгласно изискванията на
Закона за устройство на територията, ОУП на Община Трън ще се съобразява с
принципите и политиките в областта на пространственото развитие на Европейския съюз
и Република България, както и с предвижданията на актуалните планови документи от повисоко йерархично ниво, като ще представлява по отношение на тях по-пълна, поподробна и конкретна разработка в обхвата си.
При изработване на Общия устройствен план на Община Трън ще бъдат взети
предвид регионалните фактори като дадености и цели на развитието, съставляващи важен
компонент в устройственото планиране за общината. Налице е необходимост проектът на
ОУП да има адекватна взаимовръзка и приемственост с целите и приоритетите, заложени
в Областната стратегия и общинския план за развитие и ще се реализира чрез
изработването и прилагането на тези и следващи, нови и актуализирани общи и секторни
стратегически планове и програми на общината и региона с краткосрочен и средносрочен
характер. Същевременно ще бъде ясна устройствена база за изработване и актуализация
на необходимите подробни устройствени планове за територията.
По този начин ОУП цели да създаде пространствени предпоставки за подобряване
на начина на живот и за реализация на приоритетните инвестиционни инициативи и
дейности за социално-икономическото развитие на общината.
ОУП цели да послужи като основа за цялостното устройство на територията на
общината и да способства изграждането на благоприятна среда за живот и развитие на
бизнеса чрез привличане на повече инвестиции в общината.
Екипът ще вземе предвид и целите заложени в Заданието за изработване на проект
за Общ устройствен план на Община Трън, както и задачите поставени в него. С
техническото задание се представят и основните, най-общи насоки за бъдещото развитие
на общината, водещи до създаване на комплексно устроена и хармонична жизнена среда, с
гарантирани устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих на
населението.
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При

изработването

на

ОУПО

следва

да

се

отчетат

взаимовръзките,

взаимозависимостите и възможностите за развитие в регионален контекст, с оглед
осигуряване на балансиран растеж и създаване на устройствени условия за реализация на
проекти с надобщинско значение и/или на съвместни проекти със съседни общини.
ОУП също така има за цел да създаде планова основа за дългосрочно,
устойчиво устройствено развитие и хармонична жизнена среда на урбанизираните
територии и териториите извън тях, обвързани с Общинския план за развитие и
подходящи условия за обитаване и реализация на дейности за цялостно социалноикономическо развитие.
Въз основа на задълбочен анализ на текущото състояние на общинската територия
ще се създаде добра териториална планова основа за устойчиво и балансирано развитие на
територията в дългосрочен аспект. При тази постановка следва да бъдат отчетени
съответните програмни документи на общинско, областно и национално ниво, съобразени
със специфичния ресурсен потенциал на общината.
На първо място, би следвало да се структурира йерархически селищната мрежа в
общината, съобразено с демографския и икономически потенциал. Следва да се създадат
предпоставки за реализиране на потенциалните им възможности. Трябва да се определят
опорните селища и селищата със затихващи функции. Важно е да се проучи и отбележи
демографският профил на населението в общината и неговите тенденции, като се има
предвид общата за страната негативна тенденция. Важен аспект е да се проучи планира
комуникационно-транспортната схема на общината и връзките ѝ със съседните общини, и
главните пътни артерии на страната, във връзка с предвижданите с ОУПО нови зони.
Имайки предвид принципите на устойчивото развитие постигането на основната
цел се предпоставя от изпълнението на следните цели:
 Създаване на необходимите устройствени условия за реализиране на
стратегическите документи по Закона за регионалното развитие /ЗРР/, а именно:
Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 20122022 г.; Регионален план за развитие на Югозападен район от ниво 2 2014-2020г.;
Областна стратегии за развитие на Област Перник 2014-2020 г.; Общински план за
развитие на Община Трън. Извеждане на устройствени проблеми, произтичащи от ОУПО,
които да бъдат включени в ежегодните програми за прилагане на ОПР;
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 Съобразяване на предвижданията на ОУПО с документи за стратегическото
планиране на пространственото развитие, а именно: Национална концепция за
пространствено развитие за периода 2013-2025 г.;
 Създаване условия за социално-икономическото развитие, чрез стимулиране
на публично-частното партньорство;
 Осигуряване на условия за опазване околната среда и обектите на културно
наследство;
 Развитие на основните функционални системи – “Обитаване”, “Труд”,
“Обслужване”, “Отдих”;
 Създаване на ОУПО като инструмент за ползване на финансовите ресурсите
на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, и други
източници на финансиране.
III. 2. Задачи на ОУПО
Основните задачи, които следва да бъдат изпълнени с оглед постигане на
целите на проекта са:


Да бъде определена общата структура на територията - предмет на плана и

преобладаващото

предназначение

на

съставните

и

структурните

ѝ

части,

местоположението и границите на урбанизираните територии, земеделските територии;
горските територии, защитените територии, защитените зони, зоните с местообитания,
зоните

по

„Натура

2000",

санитарно-охранителните

зони

на

водоизточници,

археологически обекти и зони с концентрация на паметници на недвижимото културно
наследство, нарушените територии за възстановяване, водните течения и площи,
територии и отделни терени със специално, с друго или със смесено предназначение.


Да се означат земеделските и горските територии, които ще променят

предназначението си в неземеделски територии, и тези от тях, които ще придобият статут
на урбанизирани територии;


Общия режим на устройство на всяка от териториите по предходната точка,

който включва най-общи цели, мерки и изисквания за тяхното опазване, използване,
изграждане и развитие;


Извънурбанизираните територии - изключителна държавна, публична -

държавна и публична - общинска собственост, и режимът на тяхното устройство;


Разположението

на

мрежите

и

съоръженията

на

транспортната

и

техническата инфраструктура и сервитутните им зони на територията на общината и
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връзките им с мрежите и съоръженията на териториите на съседни общини и с
инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение;


Териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия

и необходимите превантивни мерки и начин за устройство и защита;


Териториите

за

активно

прилагане

на

ландшафтноустройствени

мероприятия и естетическо оформяне, в т.ч. териториите за превантивна устройствена
защита съгласно чл. 10, ал. 3 от ЗУТ;


Територии за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на

страната, и прилежащи към тях забранени и сервитутни зони.
Също така с оглед постигане на целите на проекта следва да се:


Определи нормативна основа на териториалния обхват за пространствено

развитие на общината и нейното демографско развитие;


Определи функционалното предназначение на терените по структурни

единици с техните насочващи пространствени и социални параметри;


Определи вътрешната структура и елементи на функционалните системи

Обитаване, Труд и Отдих;


Създаде организация, йерархична съподчиненост и локализиране на

основните елементи от социалния сервиз;


Определи структурата, трасетата и принципите за връзките между

елементите на главната комуникационна мрежа;


Реши развитието, оразмеряването и провеждането на елементите на

инженерните мрежи;


Организират, разграничат и оразмерят елементите от зелената система на

общината;


Създадат условия за поддържане на екологическото равновесие и опазване

на околната среда от неблагоприятни антропогенни въздействия;


Създадат условия за баланс между реализацията на ресурсния потенциал на

територията на общината и опазването на богатото ѝ природно наследство;


Регламентира допустимо натоварване на естествените рекреационни

ресурси;


Разработи програма от мероприятия и система за управление и реализация

на ОУПО.
IV. ОБХВАТ И ВРЕМЕВИ ХОРИЗОНТ
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Съгласно изискванията на Възложителя, Общият устройствен план следва да бъде
изработен за територията на цялата община. По своята същност, като планов
документ и във връзка с императивите залегнали в нормативната уредба за териториално
устройство действаща в Република България, общият устройствен план е документ с
дългосрочно действие. Дългосрочният времеви хоризонт на прогнозите за перспективата в
демографското, социално-икономическото и инфраструктурно развитие на общината,
както и вероятностния характер на самите прогнози изискват срокът на действие на
изготвяния ОУП на общината да бъде във формат от-до, а не фиксиран като период. В
нормативните изисквания съгласно чл. 17 ал. 3 от Наредба № 8 за обема и съдържанието
на устройствени схеми и планове, ясно е регламентирано срокът на действие на ОУПО да
бъде предвиден за 15-20 години. Посочените срокове на действие не са самоцелни. Те са
резултат от спецификата на предвидените процеси протичащи на територията на
общината, както и факта, че последствията от тях, оставящи трайни резултати върху
териториалните среди, демографските и икономически показатели на общината понякога
надхвърлят предварително прогнозираните времеви хоризонти.
В съответствие с разпоредбите на чл. 17, ал.3 от Наредба № 8, заданието изисква
ОУПО да се разработи за времеви прогнозен период 15-20 години. Периодът е
дългосрочен, тъй като е обвързан с инвестиционни намерения и реализиране на
определени стратегически решения и политики. Следва да се акцентира и да се има
предвид при разработването на ОУП на Община Трън, че прогнозният период на действие
е 15-20 години.
V. ОБВЪРЗАНОСТ НА ОУПО С НАЦИОНАЛНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ И
ПРОГРАМНИ ДОКУМЕНТИ, С ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ НА РЕГИОНАЛНО,
ОБЛАСТНО И ОБЩИНСКО РАВНИЩЕ
Планирането и управлението на територията представлява сложен, динамичен и
пространствено обусловен процес, който се задвижва от нуждите и желанията на местната
общност, съобразява се с наличните ресурси и потенциали за развитие, структурира се в
политики и стратегии за развитие и се прилага чрез конкретни модели за устройство на
територията.
Разглеждана в този контекст задачата е изготвяне на ОУП на Община Трън като
документ, заемащ междинно йерархическо ниво и изпълняващ ролята на редуктор,
осигурявайки плавен преход и конкретизация при реализирането на насоки, дефинирани
от планови документи на стратегическо ниво, като се започне от Национална стратегия за
регионално развитие през регионалните планове за развитие и областните стратегии към
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местното планиране на ниво община с общински план за развитие при реалното им
прилагане на територията на общината. Общият устройствен план съдържа в себе си ясно
дефинирани устройствени зони в рамките на територията с конкретни граници,
предназначение и устройствени режими, изпълняващи залегналото в плановите документи
от по-високо ниво.
Фиг. 1 Място на ОУП в системата от документи за стратегическото планиране на пространственото
развитие

При разработване на аналитичната част на ОУПО следва да бъдат отчетени
тенденциите в развитието на територията на общината, както и предвижданите
интервенции

в

действащите

стратегически

документи,

имащи

отношение

към

планирането и управлението на територията. Основните документи, които имат
въздействат върху изработването на ОУПО са следните:
 Националната стратегия за регионално развитие на Република България за
периода 2012-2022 г.
Националната стратегия за регионално развитие е стратегически документ, който
задава модела на държавната политика за постигане на балансирано и устойчиво развитие
на районите на страната. НСРР определя дългосрочните цели и приоритети на политиката
за регионално развитие и следи за тяхното постигане и взаимно допълване. Главната
стратегическа цел на НСРР е „Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие,
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базирано на използване на местния потенциал и сближаване на районите в икономически,
социален и териториален аспект”. ОУПО следва да допринесе за реализацията на някой от
стратегическите целите, заложени в НСРР 2012-2022г., като такива са: „Балансирано
териториално развитие чрез укрепване на мрежата от градове-центрове, подобряване
свързаността в районите и качеството на средата в населените места“ и „Социално
сближаване и намаляване на регионалните диспропорции в социалната сфера чрез
развитие и реализация на човешкия капитал“.
 Национална

концепция

за

пространствено

развитие

на

Република

България 2013-2025 г.
Националната концепция за пространствено развитие е стратегически документ,
определящ пространствено-устройствената основа за развитие и планиране на елементите
на националната територия, с цел постигане на комплексно и интегрирано планиране за
осъществяване не само на регионалното, но и на отделните социално-икономически
секторни

планирания на национално ниво, в контекста на общоевропейското

пространствено развитие. Концепцията служи за подпомагане на различните секторни
политики в различните йерархични нива, включително и на ниво град. НКПР дава визия за
бъдещото пространствено развитие на територията до 2025г.
 Регионален план за развитие на Югозападен район за периода 2014-2020 г.
Регионалният план за развитие на Югозападен район е планов средносрочен
документ, задаващ цели и приоритети за устойчив растеж на регионално равнище. Той
анализира силните и слабите страни на региона, неговите възможности за развитие, но и
неговите слабости. Регионалният план анализира актуалните проблеми за всяко едно
населено място, част от региона, и се стреми да прилага целенасочени политики, които да
спомогнат за тяхното разрешаване. Осигурява достъп на информация и публичност, както
и подпомага развитието на местния потенциал, включвайки го в целите и приоритетите на
района. Трите основни цели в РПР, които следва да бъдат адресирани с изпълнението на
плана 2020 г. са следните: Стратегическа цел 1: Постигане на устойчив икономически
растеж, чрез развитие на конкурентоспособна диверсифицирана регионална икономика;
Стратегическа цел 2: Постигане на балансирано и устойчиво регионално развитие и
укрепване на връзките между градските центрове и селските райони и Стратегическа
цел 3: Икономическо, социално и пространствено сближаване с останалите региони в
ЕС.
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 Областна стратегия за развитие на Област Перник за периода 2014-2020 г.
Областната стратегия за развитие определя рамката за развитие и устройство на
областта и е стратегически документ, който кореспондира с Регионалния план за развитие
и общинските планове за развитие. Тази тясна взаимовръзка между отделните равнища на
планиране и управление в страната е показател за синхрон и допълняемост при
стратегическото целеполагане с оглед на регионалното развитие. Областната стратегия за
развитие на Област Перник поставя следните стратегически цели: „Достъпност и
мобилност“; „Интелигентно и устойчиво икономическо развитие“; „Качество на живот“ и
„Устойчиво развитие и опазване на околната среда“;
 Общинският план за развитие на Община Трън 2014-2020 г.
Общинският план за развитие за периода 2014-2020 г. е документ със стратегическо
планиране и програмиране на устойчивото местно развитие, който се разработва в
съответствие с предвижданията на Областната стратегия за развитие на Област Перник за
периода 2014-2020 г. и останалите стратегически документи. Като документ, той засяга
най-ниското ниво от системата за стратегическо планиране и управление на регионалното
развитие и обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с
ясно дефинирана визия, цели и приоритети за развитие на общината в унисон с
предвижданията на документите, задаващи насоките в регионалната политика на
европейско, национално и регионално ниво.
Стратегическите цели заложени в ОПР Трън 2014-2020 г. са както следва:
„Благоустрояване

на

територията

на

общината

и

осигуряване

на

качествена

инфраструктура“; „Създаване на устойчив икономически растеж“; „Стимулиране на
заетостта и осигуряване на привлекателна образователна среда, качествено здравеопазване
и активни социални политики“, „Постигане на ефективното и ефикасно местно
самоуправление“.

Тези

четири

основни

направления

определят

основната

на

стратегическата рамка на Общинския план за развитие на Община Трън 2014-2020 г.
Стратегическите цели кореспондират пряко помежду си, взаимозависими са и тяхното
успешно постигане е насочено към постигане на устойчиво развитие на общината.
Разработването на Общия устройствен план на Община Трън трябва да бъде
съобразено

със

специфичните

изисквания

на

основополагащите

за

целия

ЕС

стратегически документи, както и с нормативни документи, касаещи общностното и
националното законодателство в областта на регионалното развитие, секторните политики
и устройството на територията:
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 Стратегията „Европа 2020” /2010 г./ – Тя задава рамката на необходимите
интервенции за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в
страните и регионите на ЕС;
 Шестият кохезионен доклад – В него е разписана оценка на постиженията на
европейската политика за сближаване към 2014 г. като са отбелязани ефектите от
икономическата криза от 2008 г., и са разписани структуроопределящи насоки за
развитието на ЕС през програмния период 2014-2020 г.;
 Хартата от Лайпциг за устойчиви европейски градове /2007 г./ – В нея са
заложени общите принципи и стратегии на политиката за развитие на градските
райони /интегрирано развитие на градските райони, балансирана териториална
организация на основата на европейската полицентрична градска структура и др./.
 Планове за управление на речните басейни и планове за управление риска от
наводнение – План за упраление на речните басейни в Дунавски район 2016 – 2021
г. (Приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет); План за
упраление на речните басейни в Западнобеломорски район 2016 – 2021 г. (Приет с
Решение № 1108/29.12.2016 г. на Министерски съвет); План за упраление на риска
от наводнения в Дунавски район 2016 – 2021 г. (Приет с Решение №
1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет); План за упраление на риска от
наводнения в Западнобеломорски район 2016 – 2021 г. (Приет с Решение №
1105/29.12.2016 г. на Министерски съвет).
VI. НОРМАТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Чрез измененията в Закона за устройство на територията (ЗУТ), обнародвани в ДВ,
бр.82 от 26 Октомври 2012 г., бяха осъществени сериозни промени в системата на
стратегическото планиране на територията. Въведена беше категорията „пространствено
развитие”, която обхваща изготвянето и актуализацията на система от документи за
пространствено развитие на национално, регионално и областно ниво. Същите документи
са пряко свързани със системата за регионално планиране и се разработват като отчитат
обективните дадености и предимства на територията и съобразно принципите за
балансирано устойчиво развитие, определят стратегическите цели, приоритети и мерки на
политиката за интегрирано пространствено развитие.
Необходимостта от изготвяне на актуален Общ устройствен план на Трън е
продиктувана от няколко обстоятелства:
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С влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за

устройство на територията – ЗИДЗУТ (обн. ДВ, бр.82, 26.10.2012 г.) се поставят нови
съществени изисквания към устройството на отделните видове територии и значително се
ограничават инвестиционните намерения на физически и юридически лица при липса на
действащ Общ устройствен план на общината;


Наличието на актуален Общ устройствен план на Община Трън е условие и

предпоставка за кандидатстване и получаване на финансиране по линия на оперативните
програми на европейските структурни фондове;


Общият устройствен план на общината ще създаде благоприятни условия за

инвестиционно проектиране и строителство в Община Трън;


Общият устройствен план на общината ще допринесе за по-ефективното

планиране на общинската територия, при прилагането на интегриран подход за постигане
на устойчиво развитие в перспектива;


Правилата и нормативите за прилагане на ОУПО ще допринесат за неговото

по-добро изпълнение, следователно по-доброто управление на територията на общината.
Съгласно нормативните изисквания, „технологията“ за разработване на ОУП е ясно
описана в ЗУТ. Съгласно нормативната уредба Общият устройствен план на общината се
изработва въз основа на техническо задание по чл. 125 и 126 от ЗУТ и допълнителна
информация от централните и териториални администрации и експлоатационни
дружества. След изработването и съгласуването на Устройствената концепция се
преминава към изработване на предварителен проект за ОУП на общината. Следва
провеждане на обществено обсъждане преди внасяне на проекта за разглеждане на
ОЕСУТ съгласно чл.127 ал. 1 от ЗУТ. Така изработеният предварителен проект придружен
от протокола воден на общественото обсъждане се разглежда на сесия на Общински
експертен съвет по устройство на територията, на който следва да вземат участие
представители на централните и териториални администрации, експлоатационните
дружества

представители

на

обществеността

и

браншовите

организации.

След

разглеждането на проекта на ОЕСУТ, коригирането и отстраняването на евентуалните
забележки след съгласуването с администрациите и експлоатационните дружества,
проектът на предварителен ОУПО се внася за разглеждане и приемане на сесия на
Общински съвет. Следва изработване на окончателен вариант на ОУП на общината и
съпътстващите правила и нормативи за прилагане на ОУПО, който след съгласуване с
териториалните и централни администрации, провеждане на обществено обсъждане и
разглеждане на Общински експертен съвет по устройство на територията се внася с
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докладна от кмета за окончателно приемане на проекта от Общински съвет. Следва
обнародване на решението в Държавен вестник и приключване на процедурата.
Закони
 Закон за устройство на територията
 Закон за регионалното развитие
 Закон за опазване на околната среда
 Закон за защитените територии
 Закон за културното наследство
 Закон за биологичното разнообразие
 Закон за водите
 Закон за горите
 Закон за енергетиката
 Закон за собствеността и ползването на земеделските земи
 Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския
фонд
 Закон за опазване на земеделските земи
 Закон за туризма
 Закон за административно-териториалното устройство на Република България
 Закон за пътищата

Подзаконови нормативни документи
 Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи
 Правилник за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху
горите и земите от горския фонд
 Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи
 Заповед №РД-02-14-256 на министъра на регионалното развитие и
благоустройството от 31.05.2004г. за утвърждаване на категоризацията на общините в
Република България съгласно Приложение №1 и на категоризацията на населените места в
Република България съгласно Приложение №2 /обн. ДВ бр.52 от 2004 г./
 Заповед №РД-46-494 на министъра на земеделието и горите от22.08.2003г. и
Заповед №РД-02-14-454 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от
22.08.2003г. за определяне на технически изисквания и условия за контрол към плановете
по §4к,ал.1, ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр.83 от 2003г., публ. БСА, бр.8 от 2003 г./
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 Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони
 Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове
 Наредба № 2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните
системи на урбанизираните територии
 Наредба за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното
предназначение
 Наредба № 19 за строителство в земеделските земи без промяна на
предназначението им
 Наредба № 39 за строителство в горите и земите от горския фонд
 Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху
околната среда
 Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и
програми
 Наредба №Н-12 от 21 ноември 2012г. за реда за идентифициране, деклариране,
предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни
ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в Националния
регистър на недвижимите културни ценности
 Наредба за разработване на планове за управление на защитените територии,
приета с ПМС №7 от 2000г.
 Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на
опазване на защитените зони, приета с ПМС №201 от 2007г.
 Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и
експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и
съоръженията за питейно-битовово доснабдяване и около водоизточниците на
минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди
Наредба № 1 за опазване на озеленените площи и декоративната растителност
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VII. СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ
VII. 1. РЕГИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Местоположение на Община Трън и връзки със съседни територии
Община Трън е разположена в средните части на западна България, на границата с
Република Сърбия, в едноименната котловина. Тя е една от съставните общини на Област
Перник и е част от Югозападния район от ниво 2. Разположена в северозападните части на
областта, границата на Община Трън на север и на запад представлява националната
граница с Република Сърбия, където е разположен граничен контролно - пропускателен
пункт в с. Стрезимировци. Вътрешните граници на общината са както следва:


на североизток – Община Драгоман, Софийска област;



на югоизток – Община Брезник и община Земен, Област Перник;



на юг – Община Трекляно, област Кюстендил.
Съгласно Закона за административно-териториално устройство на Република

България община и Заповед № РД-02-14-2021 от 14 август 2012 г. на министъра на
регионалното развитие и благоустройството относно категоризацията на общините и
населените места, Община Трън е трета категория. На територията на общината има общо
52 населени места, като само едно от тях е град – Трън, а останалите са села. Град Трън
спада към 4-та категория за населените места, три от селата са 7-ма категория (с.
Главановци, с. Туроковци, с. Филиповци), а останалите са 8-ма категория.
Общинският център гр. Трън се намира на отстояние 83 км от столичния град и на
52 км от областния център гр. Перник. Връзката на Община Трън със съседните територии
се осъществява основно чрез път II-63 от Републиканската пътна мрежа в направление
изток-запад. Чрез него се свързва град Перник с общинския център гр. Трън и ГКПП
Стрезимировци и се осъществява връзка с АМ „Люлин“ за гр. София и АМ „Струма“ – за
южните части на страната. Този път осигурява и интеграция на пътната мрежа на страната
с тази на Република Сърбия. Трасето на главния път II-63 преминава през гр. Трън по
улици „Мосаловска“, „Денчо Знеполски“ и „Георги Димитров“ и се отличава с голяма
натовареност. Той осигурява свързаност на северните части на общината, докато
населените места, разположени на юг са достъпни по пътища от по-ниски класове.
Проблем се явява силно разчлененият релеф на общината, който затруднява добрата
транспортна свързаност между населените места.
25

Регионален контекст - пространствени, икономически, социални, културни, екологични,
комуникационни и други проблеми
Географското положение предопределя

мястото на Община Трън

спрямо

формираната структура на националното пространство и в значителна степен обуславя
характера на нейното териториално и икономическо развитие. В това отношение,
територията на общината може да се характеризира до голяма степен като териториална
единица с благоприятна локализация, от гледна точка на това, че граничи с Република
Сърбия, в непосредствена близост до Република Македония и до столичната агломерация,
и не толкова благоприятна, спрямо отдалечеността си от останала територия в
националното пространство. Наблюдават се ясно изразени периферни особености, което
се дължи на спецификата на релефа, на модела на развитие на селищната мрежа и на
спецификата на местната икономика и нейният потенциал. Тази географска и най-вече
орографска предопределеност на територията ѝ, предопределят една периферност, която
резултира в допълнително „изолиране“ и фрагментиране на основните компоненти на
пространствената структура, като влияе пряко и върху устойчивостта на селищната мрежа
и нейния геодемографски и социално-икономически характер. Моноцентричният
урбанистичен модел на развитие на територията се обуславя от градския център, в който
са съсредоточени по-голямата част от производствата и предлаганите услуги в общината.
С оглед наличните условия и ресурси, общинския център попада в пето ниво „много
малки градове и села центрове на общини”1.

1

Виж Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022.
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Фиг. 2 Йерархична система от градове-центрове

Източник: Национална стратегия за регионално развитие на Република България

Регионалният контекст на развитието на територията на общината се определя от
няколко комплексно влияещи фактора, които могат да бъдат класифицирани в следните
основни групи:


Фактори, свързани с географското положение на общината: в това число

стратегическата локализация в рамките на Област Перник, както и в структурата на
Югозападния район. Към тази група се отнася и природогеографската предопределеност
на територията и най-вече нейната принадлежност към физикогеографската и историкогеографска област Краище и по-точно в нейната Трънско-Пернишка подобласт, както и
свързаните с това климатични, хидрографски условия, формираната горска растителност,
почвена покривка и др., които от своя страна се явяват и ресурси за развитие на местната
икономика.
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Природогеографски условия и ресурси свързани с: ресурсната ориентация на

икономиката; наличният рекреационен потенциал; характера на селищната мрежа и
комуникационните връзки - в и извън рамките на общината;


Особености в историческото развитие на територията;



Административно-териториални – мястото и в административната структура

на Област Перник;


Традиционните връзки, които общината поддържа както с областния център

Перник, но така също и със столичния град, което пряко влияе върху усвояването на
ресурсите и установените модели на развитие на урбанистичната и икономически
структури на общината.
Спецификата на територията на общината в географско и природно-ресурсно
отношение, в съчетание с наличния социално-икономически и геодемографски потенциал,
естествено резултират в специализирането на общината в ниско технологичното
производство, както и производство на малка част от земеделската и животновъдната
продукция в областта. Икономиката на Община Трън е съсредоточена в отрасъла на
преработващата промишленост.
Специфична особеност на регионалния контекст, в който се развива територията на
Община Трън, е наличието на общински център като главна икономическа, социална и
обслужваща сила и периферни селища с важни регионални характеристики. Друга
особеност е обстоятелството, че общината е обградена от идентични като профил,
потенциал и облик общини. Това от своя страна предполага търсенето на общ модел за
териториално развитие за цялата група, който би позволил постигането на кумулативен
растеж, ефект на мултипликатора (синергичен ефект), при ефективното ползване на
ресурсите, потенциалите и сравнителните предимства както на община, така и на
съседните общини.
Според Националната концепция за пространствено развитие на Република
България за периода 2013-2025, територията на Община Трън попада в класификация
„малки градове с микрорегионално значение за територията на групи общини“.

VII. 2. ИСТОРИКО-ГЕОГРАФСКО РАЗВИТИЕ – ОСОБЕНОСТИ В
ПРОСТРАНСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ
VII. 2. 1. ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
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Географската характеристика и пространственото развитие на селищната структура
в Община Трън са предпоставката за заселване на различни цивилизации по територията ѝ
още от Древността. В тази връзка, културното наследство в района е резултат от
дългогодишното напластяване на отминали цивилизации и епохи, които носят
специфична памет и идентичност на мястото.
В основата на формирането на пространствената структура в общината стоят
културните коридори и културното напластяване, които изразяват устойчивостта във
времето на културните и селищните взаимовръзки и трайно обособени направления.
В Националната концепция за пространствено развитие на Република България е
направена оценка на културното напластяване. Община Трън попада в „Западното
културно пространство“ според разпределението на територията на страната с
концентрация на културни ценности.
Фиг. 3 Национални културни коридори

Източник: Национална концепция за пространствено развитие.

В близост до общината е проследено западното културно пространство по оста
Видин – София – Сандански представено от културни ценности от един или два
исторически периода с идентични стилови и смислови белези съчетани с природни и
етнографски дадености.
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Западно културно пространство – включващо обобщено темите: „Античност“,
„Българско Средновековие 9-14 в.“, „Късно Българско Средновековие 17-19 в.,
„Византия“, „Европа и Османската империя 14-19 в.“, „Традиционна архитектура,
традиции и обичаи“, „Необарок“, „Неокласицизъм“, „Сецесион“, „Романтизъм“, „20 в.
Интернационализъм и модернизъм“, „20 в. Тоталитарна архитектура, изкуство, символи“,
„Християнско изкуство“, „Природни и култови феномени“.
Община Трън е част от това направление със своите средновековни църкви и
манастири – църквата „Св. Димитър“ в с. Ярловци, Манастирската църква "Св. Архангел
Михаил", Трънският манастир в град Трън, Църквата "Св. 40 мъченици" - с. Лева река,
Манастирската църква "Св. Богородица" – с. Велиново и много други.
Културните направления и идентичността на общината изразяват устойчивостта
във времето на селищните взаимовръзки и трайно обособените урбанистични оси.
Културните направления свързват важни елементи на културното наследството и
традициите, които отразяват събития или периоди от българската и европейската
историята. Те показват процесите на динамиката в пространственото развитие на
селищната мрежа.
Историческото развитие определя значителна част от отличителните черти на
Община Трън, които могат да се изтъкнат чрез представяне, популяризиране и разумно
управление на културното наследство.
В резултат от многовековното историческо развитие днес град Трън и региона
притежават многобройни и разнообразни обекти притежаващи качество на културна
ценност от национално и местно значение.
VII. 2. 2. ПРИРОДО-ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
Физико-географско райониране и ландшафтни характеристики
Община Трън е разположена в Западна България и е част от историко-географската
област Краище. Ландшафтът на територията на общината е разнообразен, но с
преобладаващо разпространение на планински и полупланински релеф. Тук се намира
високопланинската Трънска котловина, известна още като Знеполе, разположена по
долината на река Ерма и оградена от шест планини, отнасящи се към Руйско-Верилска
планинска редица. Основната водна артерия е река Ерма, която е ляв приток на река
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Нишава. Надморската височина варира в широки граници – в Трънската котловина тя е
около 800 метра, а най-високият връх (Кървав камък) е разположен на 1737 м.н.в.
Релеф
Съвременният релеф е резултат от развитието на територията през отделните
геоложки епохи. Територията, на която попада Община Трън, се отличава с разнообразен
геоложки строеж и скална основа. Общината е част от физикогеографската и историкогеографска област Краище и попада в нейната Трънско-Пернишка подобласт. Релефът
представлява пъстра мозайка от ниски и средновисоки планини и котловинни редици,
които са резултат различните геоложки периоди на издигане и потъване и от активните
движения на земните пластове в миналото. Средната надморска височина е 703 м, а
средният наклон на терена – 8,4%.
В териториалния обхват на Община Трън попадат части от редица планини,
спадащи към Руйско-Верилска планинска редица - Знеполска Рудина планина
(Милославска

планина),

Руй,

Ездимирската

планина

(Чука),

Ерулска

планина,

Лешниковска планина, Боховска планина, Кървав камък, Пенкьовска планина, Еловишка
планина, Стража планина и други. През Стража планина минава вододелът между река
Ябланица и Суха река. Планината е изградена от юрски и кредни варовици. Това е
допринесло за развитието на карстов релеф с ясно изразени понори, кари, въртопи и т.н.,
особено типичен за района около вр.”Дренова глава” (1084 м н.в.). В планината Кървав
камък е разположен най-високият връх в общината – връх Било с надморска височина от
1737 метра. В пределите на Община Трън попадат ридове на две планини, които са част от
Завалско-Планската планинска редица (Завалска и Гребен планина) и няколко от
планините на Краище (Копрен, Огорелица, Въргаивица, Свредловица).
В западната част на общината се разполага Трънската котловина, по-известна като
Знеполе. Тя е разположена по долината на река Ерма и между планините Рудина,
Милославска, Руй, Ездимирска, Стража, Люляк, Лешниковска и Боховска. Заема площ от
55 км2. Има западно-източна посока на простиране и надморска височина от 803 метра.
Започва при гранично контролно-пропусквателния пункт Стрезимировци (на българскосръбската граница) и завършва при град Трън. Общата ѝ дължина е около 20 км, а
ширината – около 3,5 км. Котловината се е образувала в резултат от тектонско потъване
през плиоцена и кватернера. Изградена е от гнайси, амфиболити, шисти, филити,
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пясъчници и варовици, а котловинното дъно — от плиоценски и кватернерни утайки.
Широко разпространение имат наносните конуси, особено в северната ѝ част.
Геоложкото развитие на района дава сериозно отражение върху релефа. Срещат се
магмени и метаморфни скали, но най-широко разпространение имат седиментните. В
района на Община Трън са разкрити едни от най-старите (докамбрийски) скали в
България - гнайси, шисти и мрамори.
Релефът на Община Трън има ключово значение за устройственото планиране,
конфигурацията на транспортната мрежа и нейната гъстота, изграждането на железопътни
линии, шосета, електропроводи и други елементи на техническата инфраструктура. Той
предопределя и развитието на селското стопанство и отглеждането на разнообразни
земеделски култури, сред които най-значими са насажденията и добивът на пшеница,
рапица и картофи.
Климат
Климатът е ключов елемент на заобикалящата ни среда и определя формирането и
измененията в останалите природни компоненти и развитието на стопанските отрасли.
Община Трън има ясно изразен умерено-континентален климат, формиран от
преобладаващото влияние на континентални въздушни маси на умерените ширини.
Характеризира се с много високи летни и много ниски зимни температури, голяма
температурна амплитуда, ясно проявен летен максимум и зимен минимум на валежите и
устойчива снежна покривка.
Температурата е един от най-важните елементи на климата. Средната годишна
температура за територията на общината е 8,4оС и е с близо 4 градуса по-ниска от
средната за страната. Това се дължи на затвореността на Трънската котловина и
разположението ѝ между различни по височина планини. През зимата се наблюдават
температурни инверсии и именно тук през януари 1947 г. е измерена най-ниската
температура в България от -38,3оС. Средната януарска температура е ниска – -2,8 оС, което
е резултат и от силните въздушни течения през студеното полугодие. Зимата има голяма
продължителност от 5-6 месеца. Затворените котловини задържат студените въздушни
маси, поради което зимата е толкова студена. Лятото е сравнително прохладно. Средната
юлска температура е 17,8°С, но най-топлият месец е август, когато е измерена и найвисоката температура за територията 37,5 оС.
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Конкретно Трънската котловина или Знеполе се отличава с доста ниски зимни
температури и образуването на температурни инверсии обусловени от характеристиките
на релефа. Средната температура за януари е от -2°С до –3.5°С (-0.8°С по данни от
метеорологична станция гр. Трън). Тук се наблюдават мъгли с голяма честота – 15-20 дни
за сезона. Най-малко са валежите от дъжд през зимния сезон, а като месец с най-малки
количества се отличава февруари. В котловината през зимата има около 50-60 дни със
задържане на снежната покривка.
Влажността в общината е сравнително ниска. Разпределението на валежните суми е
с изразен зимен минимум (80-120 мм) и пролетно-летен максимум. Валежите от дъжд са
най-интензивни през месец май. Снежната покривка е устойчива. Задържа се средно около
50-60 дни, а в по-високите части се запазва обикновено до края на месец май.
Преобладаващите ветрове за Община Трън са западните и северозападните.
Затвореният характер на котловините предпазва района от силни ветрове. С увеличаване
на надморската височина тяхната честота и скорост се повишава.
Сред основните неблагоприятни климатични явления са късните пролетни и
ранните есенни слани. Първите есенни мразове настъпват около 20 октомври, а
пролетните мразове се прекратяват обикновено около 18 април. Мъглите са често явление
през зимата. Засушавания се наблюдават рядко през лятото, поради относително високата
пролетна и лятна сума на валежите.
Климатът е сред най-важните фактори, които предопределят стопанската дейност
на хората. Умерено-континенталният климат благоприятства развитието на земеделието и
преди всичко отглеждането на зърнени култури (пшеница, ечемик, овес, слънчоглед и
царевица). Отглежданите селскостопанските култури са с къс вегетационен период, което
се дължи на късните пролетни и ранните есенни слани.
Климатът е един от основните фактори и за разпространението на растителната
покривка. По данни на лесоустройствения план, на територията на общината е
разпространен растителни пояс М-II-Среден планински пояс на горите от бук и
иглолистни (600-1800 м н.в.), който се разделя на следните подпояси, в зависимост от
климатичните характеристики:


М-II-1-Подпояс на нископланинските гори от горун, бук и ела (600-1000 м н.в.)

Релеф - Нископланински релеф с подножия на планините и по-ниски планински склонове
и била.
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Климат - Средната годишна температура се колебае между 7.5 и 9.9°С, средният брой
на дните с температура по-висока

от 10°С – между 161 и 195, средната януарска

температура е отрицателна - между -1.6 и -3.4°С. Средният годишен валеж варира от 570
до 672 мм с максимум през май или юни и минимум през януари, февруари или март.
Снежната покривка се задържа от 48 до 82 дни. Дължината на вегетационния период е
между 5.5-6 месеца.
Почви - Тук са разпространени различните подтипове на кафявите и канелените горски
почви и по-ограничено алувиално-делувиални наноси.
Състав – Естествените гори са предимно широколистни - букови, церови и горунови
насаждения. Създадените култури са иглолистни от бял и черен бор.


М-II-2-Подпояс на среднопланинските гори от бук, ела и смърч (1000-1500 м
н.в.)

Релеф - Среднопланински релеф на планинските масиви с повече или по-малко стръмни
обширни склонове и заоблени върхове.
Климат - Средната годишна температура се колебае между 4.8 и 7.0°С, средният брой
на дните с температура по-висока от 10°С

- между 123 и 149, средната януарска

температура е отрицателна - между -2.3 и -5.2°С. Средният годишен валеж варира от 832
до 1296 мм с максимум през юни и минимум през януари и фавруари. Снежната покривка
се задържа от 84 до 142 дни. Дължината на вегетационния период е между 4 и 5 месеца.
Почви - Среднопланинският подпояс на горите от бук, ела и смърч е главната
територия за разпространение на кафявите горски почви. Върху северните склонове се
срещат най-вече типичните тъмни кафяви горски почви, а на останалите изложения комплекс от преходни и светли кафяви горски почви.
Състав - По състав горите са предимно чисти букови или габърови, смесени с трепетлика
и различни видове дъб. Създадените култури също са от бял и черен бор.


М-II-3-Подпояс на горнопланинските смърчови гори (1500-1800 м н.в.)

Релеф - Горнопланински релеф на планинските масиви с обширни стръмни склонове и
тесни скални била.
Климат - Средната годишна температура се колебае между 3.1 и 4.3°С, средният брой
на дните с температура по-висока от 10°С - между 68 и 102, средната януарска
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температура е отрицателна - между -4.7 и -5.5°С. Средният годишен валеж варира от 1014
до 1034 мм с максимум през юни и минимум през февруари. Снежната покривка се
задържа от 168 до 178 дни. Дължината на вегетационния период е между 2.5 и 3.5 месеца.
Почви - В този подпояс изцяло са разпространени кафявите горски почви.
Състав - По състав горите основно са букови.
Полезни изкопаеми
На територията на Община Трън разполага са разкрити различни видове полезни
изкопаеми. Експлоатират се нерудни полезни изкопаеми, сред които значение за общината
имат глината, риолита и кварца. Керамичните глини в Трънско имат високи качества,
което създава предпоставки за развитие на грънчарството и за производството на тухли,
керемиди, теракотени плочки и други керамични изделия. Риолит, известен още като
златен трахит, се добива в с. Лешниковци и е подходящ за вътрешни облицовки. В с.
Глоговица има кариера за добив на кварц, който се използва в електрониката и
производството на силициеви стомани. В общината се добива и висококачествена хума,
която може да бъде използвана в медицината и козметичната промишленост. През 2004 г.
е дадено разрешение от МОСВ за провеждане на проучвания на територията на общината
за наличие на златни и сребърни руди. Проучванията установяват залежи на рудни
полезни изкопаеми и през 2011 г. е регистрирано геоложкото откритие в МИЕТ
(понастоящем МЕ). На 11.06.2017 г. е проведен местен референдум за отговор на въпроса:
„Против ли сте Община Трън, чрез Общинския съвет да одобрява устройствени планове,
определящи територии за добив и преработка на метални полезни изкопаеми?“. Съгласно
Обявление на общински съвет от 21.06.2017 г., броят на гласоподавателите според
избирателния списък е 3563, броят на гласувалите гласоподаватели според подписите в
избирателния списък е 2081, броят на гласувалите според намерените бюлетини е 2081.
Броят на действителните бюлетини с отговор „да“ е 1935, представляващи 94%; броят на
действителните бюлетини с отговор „не“ е 125, представляващи 6%; броят на
недействителните бюлетини е 21, представляващи 1%. Гласувалите на местния
референдум са повече от 40% от гражданите с избирателни права в Община Трън и повече
от половината от гласувалите са отговорили с отговор „да“,

съответно е налице
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хипотезата за чл. 41, ал. 2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт
и местното самоуправление и предложението, предмет на местния референдум, е прието2.
Хидрографска мрежа
Основната водна артерия в Община Трън е река Ерма. През територията на
общината преминават редица планински реки, притоци на р. Струма и р. Ерма. По-големи
от тях са р. Треклянска и р. Пенкьовска и р. Зеленоградска.
Река Ерма извира от планината Кървав камък (от Сърбия), на около 4 км източно от
Власинското езеро в Сърбия и се влива в река Нишава. През територията на България
минават 25 км от дължината й. Пълноводието на реката е през месеците май-юни, а
маловодието ѝ – юли-октомври. Многогодишният среден отток при град Трън е 2,4 m3/s.
На река Ерма на надморска височина от 650 м е разположено живописното Трънско
ждрело, обявено за природна забележителност и включено в стоте национални
туристически обекта на Българския туристически съюз. Левите притоци на реката извират
от Руй планина и са къси и стръмни, а водосборите им са ерозирани. Те са образували
обширни наносни конуси по левия бряг на реката. От тях по-големи са притоците
Кочанска река и Селска река, които не пресъхват през лятото. Останалите, като Лисанска
падина, Симина бара, Бабин дол, Попова река, Елови дол, Бушняк и т.н., са малки долове с
непостоянен дебит. Десните притоци са значително по-дълги и с по-постоянен дебит,
защото се захранват от северните склонове на ”Краище”. По-значими са: река Ябланица,
река Глоговица, река Мраморска река и др.
Река Треклянска е десен приток на река Струма. Извира от планината Боховска и
има дължина 50 км. Пълноводието ѝ е през март, а маловодието – през септември.
Пенкьовска река е ляв приток на Треклянска река. Малка част от водите на й, главно в
долното течение се използват за напояване.
Река Пенкьовска води началото си от село Горочевци в Краището. Има
непостоянен дебит. Долината на реката е тясна и е заета предимно от ниви и ливади.
Влива се в Дивлянска река.
В с. Ярловци е изграден язовир, който има важно стопанско значение за общината.
Водите му се използват за напояване на съседни обработваеми земи, както и за риболов. В
селото има изграден воден басейн, наречен “Римска баня”.
2

Източник: Обявление на общински съвет от 21.06.2017 г.
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Община Трън разполага с ограничени запаси на подземни и минерални води.
Важно значение има единствено трапезната минерална вода в с. Банкя.
Водните течения в Община Трън се отличават с непостоянен дебит, което оказва
неблагоприятно въздействие върху напояването. Максимумът на речния отток е през
пролетта, а минимумът – през есента. Основен проблем в общината е замърсяването на
водите и заустването в река Ерма на отпадните води от градската канализация.
Едно от големите богатства на Община Трън е наличието на натурална минерална
вода в с. Банкя. Тази вода е полезна за очите и се използва за производство на детски
храни и безалкохолни напитки.

37

Фиг. 4 Карта на повърхностните и
подземните водни тела
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Табл. 1 Повърхностни и подземни водни тела на територията на Община Трън

Повърхностни водни тела на територията на Община Трън
Код
BG4ST800R016
BG4ST900R1005
BG4ST900R1105
BG4ST900R011
BG1ER100R001

Име
р. Треклянска с левия си приток р. Явор от изворите
до вливане в р. Струма
р. Конска (от кота 840 м.) с десния си приток р.
Селска до вливане в р. Струма
р. Конска от изворите до кота 840 м.
р. Светля от изворите до яз. Пчелина
р. Ерма с притоци Лишковица и Ябланица до
държавна граница

Подземни водни тела на територията на Община Трън
BG4G000000Q007
BG4G001PtPz027
BG4G001PtPz125
BG4G001T2T3029
ВG1G00000N Q032
BG1G00000K2038
Източник: БДЗБР и БДДР

Кватернер - Радомир-Брезник
Пукнатинни води във Верила-Витошки блок
Пукнатинни води във Влахино-огражденскомалешевско-осоговски метаморфити
Пукнатинно-карстови води в Еловдолски карстов
басейн
Порови води в Неоген-Кватернера - Знеполска
долина
Пукнатинни води в района на р.Ерма и р.Искьр

За разглеждания район са изготвени План за управление на речните басейни в
Дунавски район и в Западнобеломорски район 2016-2021 г., както и План за управление на
риска от наводнения 2016-2021 г. в двата басейнови района. При планирането и
осъществяването на всички дейности при прилагането на ОУП ще се вземат предвид
целите за водните тела, както и планираните мерки от Приложение 7.2.г. от Раздел VII в
ПУРБ на ЗБР и ДР (2016-2021 г.). При изпълнение на ОУП ще се вземат предвид и
планираните мерки от ПУРН на ЗБР и ДР (2016-2021 г.).
Територията на Община Трън попада в обхвата на следните актуализирани
повърхностни и подземни водни тела:
Повърхностни водни тела:
Съгласно ПУРБ в Западнобеломорски район за басейново управление 2016-2021 г.
на територията на Община Трън попадат следните повърхностни водни тела:
Повърхностни водни тела, принадлежащи към водосборния басейн на р.
Струма:
-

BG4ST800R016 – р. Треклянска с левия си приток р. Явор от изворите до

вливане в р. Струма. Водното тяло е в добро екологично и неизвестно химично състояние.
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-

BG4ST900R1005 – р. Конска (от кота 840 m) с десния си приток р. Селска до

вливане в р. Струма. Водното тяло е в умерено екологично и неизвестно химично
състояние.
-

BG4ST900R1105 – р. Конска от изворите до кота 840 m. Водното тяло е в

добро екологично и добро химично състояние.
-

BG4ST900R011 – р. Светля от изворите до яз. Пчелина. Водното тяло е в

добро екологично и неизвестно химично състояние.
Съгласно ПУРБ в Дунавски район за басейново управление 2016-2021 г. на
територията на Община Трън попадат следните повърхностни водни тела:
Повърхностни водни тела, принадлежащи към водосборния басейн на р. Ерма:
-

BG1ER100R001 – р. Ерма с притоци Лишковица и Ябланица до държавна

граница. Екологичното състояние на водното тяло е умерено. Химичното състояние на
водното тяло е добро.
-

BG1NV200R1001 – р. Нишава (Гинска) от извор до държавната граница, р.

Височка (Сребърна) без зона питейни РВ СД „Сребърна - Гински“ и р. Габерска от извор
до държавна граница. Екологичното и химично състояние на водното тяло са добри.
Съгласно ПУРБ в Западнобеломорски район за басейново управление 2016-2021 г.
на територията на Община Трън попадат следните подземни водни тела:
Подземни водни тела:
Подземни водни тела, принадлежащи към водосборния басейн на р. Струма:
-

BG4G00000Q007 – Квартернер – Радомир – Брезник. Съществува риск от

непостигане на целите за добро химично и количествено състояние на ПВТ.
Експлоатационният индекс е 79.6 %.
-

BG4G1PtPz027 – Пукнатинни води във Верила – Витошки блок. Химичното

и количественото състояние на водното тяло са добри. Химичното и количественото
състояние не са в риск. Експлоатационният индекс е 13.33 %.
-

BG4G001PtPz125

–

Пукнатинни

води

във

Влахино-огражденско-

малашевско-осговски метаморфити. Химичното и количественото състояние на водното
тяло са добри. Количественото състояние е в риск. Химичното състояние не е в риск.
Експлоатационният индекс е 8.59 %.
-

BG4G001T2T3029 – Пукнатинно-карстови води в Еловдолски карстов

басейн. Химичното и количественото състояние на водното тяло са добри. Химичното и
количественото състояние не са в риск. Експлоатационният индекс е 8.15 %.
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Съгласно ПУРБ в Западнобеломорски район за басейново управление 2016-2021 г.
на територията на Община Трън попадат следните подземни водни тела:
Подземни водни тела, принадлежащи към водосборния басейн на р. Ерма:
-

BG1G00000NQ032 – Порови води в Неоген-Квартернера – Знеполска

долина. Химичното състояние на водното тяло е добро. Количественото състояние на
водното тяло е добро. Експлоатационният индекс е 0 %.
-

BG1G00000K2038 – Пукнатинни води в района на р. Ерма и р. Искър.

Химичното състояние на водното тяло е добро. Количественото състояние на водното
тяло е добро. Експлоатационният индекс е 7 %. Подземното водно тяло е очертано по
границата с Р Сърбия. Предвижда се да бъде предложено за обсъждане като част от общи
трансгранични подземни водни тела.
Табл. 2 Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1
Зони за защита на
водите

Вид на зоната

чл. 119а, ал. 1, т. 1 от
ЗВ

Зони за защита на подземни води,
предназначение за питейно-битово
водоснабдяване

чл. 119а, ал. 1,т. 2 от ЗВ
чл.119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ

Зона за отдих и водни спортове

чл. 119а. ал. 1,т. 4 от ЗВ
чл.119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ
1

Чувствителна зона
Уязвима зона
Зона за стопански ценни видове риби
Защитени територии
Зона за местообитания
Зона за птици

Община Трън:
не попада/попада (име, код) в зона за
защита, цел за зона за защита на водите
Попада (всички подземни водни тела)
■
BG1G00000NQ032 – Порови води
в Неоген-Квартернера
■
BG1G00000K2038 – Пукнатинни
води в района на р. Ерма и р. Искър
■
BG4DGW000000Q007
–
Квартернер – Радомир – Брезник.
■
BG4DGW001PTPZ027
–
Пукнатинни води във Верила – Витошки
блок.
■
BG4DGW001PtPz125
–
Пукнатинни
води
във
Влахино
–
огражденско – малашевско – осоговски
метаморфити.
■
BG4DGW001T2T3029
–
Пукнатинно-карстови води в Еловдолски
карстов басейн.
Зона за защита на повърхностни води,
предназначение
за
питейно-битово
водоснабдяване:
■
4DSWSTR44, с която община Трън
граничи
Не попада
Попада - с начало „р. Дунав, от границата
при с. Ново село“ и край „р. Дунав, до
границата при гр. Силистра“, както и
„Всички водни обекти във водосбора на р.
Дунав на територията на Р България“
Не попада
Попада Ерма с код BG1FSW3ER100R001
Не попада
Попада
■ Руй - BG0000313
■ Любаш -BG0000624
■ Кървав камък - BG0001017
■ Земен - BG0001012
■ Руй - BG0002112

Източник: БДЗБР и БДДР
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В ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2016 – 2021 г.) забраните и ограниченията за участъците
от водните тела, преминаващи през изброените зони са описани в Приложение 7.2.д.
(Програма от мерки за зоните за защита по Натура 2000 в ЗБР).
В ПУРБ на „ДР“ за БУ (2016 – 2021 г.) забраните и ограниченията за участъците от
водните тела, преминаващи през изброените зони са описани в Приложение 7.2.7.
(Програма от мерки за опазване на зоните за защита на водите).
В ПУРБ 2016 - 2021 г. са заложени програми от мерки за предотвратяване и
намаляване на антропогенния натиск (точкови и дифузни източници на замърсяване) и
въздействие върху водните ресурси, мерки за мониторинг и контрол, включително мерки
за зоните за защита на водите.
ОУП на Община Трън ще се съобрази с мерките, заложени в ПУРБ, приложими
към настоящия документ:
Табл. 3 Планирани конкретни мерки за Община Трън

Код на
мярка
PM_5

Наименование на мярката

Действия за изпълнение на мярката

Опазване и подобряване на
състоянието на зони за защита

PM_9

Предотвратяване на
влошаване състоянието на
водите от проекти и дейности
на етап инвестиционните
предложения

PM_9

Предотвратяване на
влошаването състоянието на
водите от проекти и дейности
на етап инвестиционните
предложения

CA_10

Прилагане на разрешителен
режим по реда на Закона за

17. Забрана за водовземане и ползване
на воден обект в зони за защита на
водите – ЗЗ „Руй“ с код BG0002112
при извършване на миннодобивна и
миннообогатителна дейност
4. Реализация на инвестиционни
предложения, свързани с
миннодобивна и миннобогатителна
дейност във водосборна площ на
поречие Ерма, да се допуска само след
като с конкретни изследвания е
доказано, че реализацията на
инвестиционните предложения няма
да доведе до влошаване на
състоянието на повърхностните и
подземните води и зоните за защита
на водите
5. При разрешаване на всички бъдещи
инвестиционни дейнсти на
територията на Дунавски район за
басейново управсление да се предвиди
условие за прекратяване на дейността
в случай/и на констатирано влошаване
на качествените и количествените
показатели на повърхностните и
подземните води, причинено в
резултат от дейността, доказано с
данни от мониторинга, освен в
случаите, когато са на лице условия за
обосноваване на изключения по реда
на чл. 156в – 156е от ЗВ
1. Прилагане на разрешителен режим
по реда на закона за водите за

Код на
действието
PM_5_17

PM_9_4

PM_9_5

CA_10_1
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UW_2

UW_2

водите за водовземане от
повърхностни и от подземни
води, вкл. изграждане на
свързаните с това съоръжения
Осигуряване на събиране,
отвеждане и пречистване на
отпадъчни води на населените
места
Осигуряване на събиране,
отвеждане и пречистване на
отпадъчни води на населените
места

DP _14

Намаляване на дифузното
замърсяване от отпадъци от
населени места

DP _6

Изпълнение на програма за
собствен мониторинг на
повърхностни, подземни води
и отпадъчни води в района на
депа за отпадъци
Изпълнение на програма за
собствен мониторинг на
повърхностни, подземни води
и отпадъчни води в района на
депа за отпадъци

DP _6

CA_2

Подобряване на мониторинга
на количественото състояние
на подземните води

CA_2

Подобряване на мониторинга
на количественото състояние
на подземните води

CA_4

Изпълнение на процедурата
по преразглеждане на
издадените разрешителни за
водовземане от подземни
води с цел постигане на
целите за водното тяло
Подобряване на контрола на
разрешителните за
водовземане от подземни
води

CA_5

водовземане от повърхностни и от
подземни води, вкл. изграждане на
свързаните с това съоръжения
4. Изграждане, реконструкция или
модернизация на канапизационна
мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж

UW_2_4

5. Изпълнение на проекти за
изграждане, реконструкция или
модернизация на канализационна
система вкл.ГПСОВ, определени за
конкретните агломерации с над 2000
е. ж., съгласно приложение № 2 към
Националния каталог от мерки
1. Изпълнение на проекти за
закриване на общинските депа за
битови отпадъци, които не отговарят
на нормативните изисквания, съгласно
приложение 3 към Националния
каталог от мерки
2. Изпълнение на програма за
собствен мониторинг на
повърхностни, подземни води и
отпадъчни води в района на депа за
неопасни отпадъци
3. Изпълнение на собствен
мониторинг на повърхностните,
подземните и отпадъчните води в
района на общинските депа за битови
отпадъци и осигуряване на
информация за натиска върху водите

UW_2_5

Изграждане на нови пунктове за
мониторинг на подземни води в
райони неповлияни от черпене - за
оценка на средномногогодишното
подхранване на подземните води
Изграждане на нови пунктове за
мониторинг на подземни води в
райони с устоновен риск от
въздействие върху рецептори,
определящи за състоянието на
подземните водни тела (свързани
повърхностни водни тела, сухоземни
екосистеми, привличане на солени
или замърсени повърхностни води, и
др.)
Изпълнение на процедурата по
преразглеждане на издадените
разрешителни за водовземане от
подземни води с цел постигане на
целите за водното тяло

CA_2_5

Ежегоден контрол на разрешителните
с разрешено водовземане с количество
над 150 000 куб. м год

CA_5_1

DP _14_1

DP _6_2

DP _6_3

CA_2_2

CA_4_1
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CA_5

Подобряване на контрола на
разрешителните за
водовземане от подземни
води

CA_5

Подобряване на контрола на
разрешителните за
водовземане от подземни
води

CA_5

Подобряване на контрола на
разрешителните за
водовземане от подземни
води
Подобряване на контрола на
разрешителните за
водовземане от подземни
води
Подобряване на контрола на
разрешителните за
водовземане от подземни
води
Подобряване на контрола на
разрешителните за
водовземане от подземни
води

CA_5

CA_5

CA_5

GO_1

GO_1

NI_1

PM_1

Подобряване на управлението
на количественото състояние
на подземните води
Подобряване на управлението
на количественото състояние
на подземните води
Намаляване на замърсяването
с нитрати от земеделски
източници
Опазване на количественото
състояние на подземните води

PM_1

Опазване на количественото
състояние на подземните води

PM_1

Опазване на количественото
състояние на подземните води

PM_1

Опазване на количественото
състояние на подземните води

Извършване на контрол един път на 3
години на разрешителните за
водовземане от подземни води с
разрешено количество от 30 000 до
150 000 куб.м.год
Извършване на контрол един път в
срока на действие на ПУРБ на
разрешителните за водовземане от
подземни води с разрешено
количество под 30 000 куб.м.год.
Извършване на проверки за
установяване на незаконно черпене на
подземни води

CA_5_2

Контрол за спазване на изискванията
за измерване на черпените количества
подземни води

CA_5_5

Контрол на разрешителните с изтекъл
срок

CA_5_6

Контрол за спазване на изискванията
за оборудване на съоръженията за
водовземане от подземни води с
устройства за измерване на водното
ниво
Ежегодно определяне на
разполагаемите ресурси на
подземните водни тела
Ежемесечно съставяне на баланс
"разполагаеми ресурси-разрешено
черпене"
Контрол за спазване на изискванията
за торене и съхранение на торове

CA_5_8

Забрана за издаване на разрешителни
за водовземане когато се създава риск
от влошаване на състоянието на
свързаните повърхностни водни тела
Забрана за издаване на разрешителни
за водовземане когато се създава риск
от влошаване на състоянието на
сухоземни екосистеми пряко зависими
от подземните
Забрана за издаване на разрешителни
за водовземане, ако водовземните
съоръжения са изградени без
изискващото се разрешително или не
са включени в регистъра на
съоръженията за водовземане
Забрана за издаване на разрешителни
за водовземане когато общото
водовземане надвишава
разполагаемите ресурси на
подземните водни тела и/или
максимално допустимото
експлоатационно понижение на
водното ниво надвишава

PM_1_2

CA_5_3

CA_5_4

GO_1_1

GO_1_2

NI_1_3

PM_1_3

PM_1_5

PM_1_8
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PM_3

PM_1

DP _14

DP _13

Прилагане на ОВОС, при
водовземане от подземни
водни тела
Опазване на количественото
състояние на подземните води
Намаляване на дифузното
замърсяване от отпадъци от
населени места
Опазване на водите от
замърсяване с препарати за
растителна защита

определеното за водното тяло
допустимо понижение на водното
ниво
Прилагане на ОВОС при водовземане
от подземни водни тела

PM_3_1

Прилагане на приетите правила за
добра земеделска практика извън
нитратно уязвими зони
Изграждане на РСО

PM_1_10

Контрол на използването на
пестициди в райони на подземни
водни тела, формирани в карстови
водни хоризонти, разкриващи се на
повърхността

DP _13_9

DP _14_3

Източник: ПУРБ на Дунавски район и Западнобеломорски район

Мерки за постигане на целите за опазване на околната среда, съгласно
Приложение 7.2. г от Раздел VII на ПУРБ „ЗБР“ за БУ (2016 – 2021 г):


Премахване на налични сметища на брега и в коритото на реката, с цел
подобряване състоянието на природното местообитание 3140;



Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните
води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около
водовземните съоръжения/системи, чрез изпълнение на действие: Спазване на
забрани и ограничения в СОЗ съгласно Заповедта за определяне на зоната и
списъка по приложение № 1 към Национален каталог от мерки (ПУРБ);



Осъществяване на контрол и превенция срещу замърсяване с химични,
биологични, бързо разпадащи се, лесно разградими и силно сорбируеми вещества,
както и по дейности, водещи до намаляване на ресурсите на водоизточника и други
дейности, водещи до влошаване качествата на добиваната вода и/или състоянието
на зоната за защита на водите, предназначена за питейно-битово водоснабдяване;



Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници, чрез изпълнение
на действие: Контрол за спазване на изискванията за торене и съхранение на
торове;



Възстановяване на целевите видове за опазване в ЗЗ;



Изменение или прекратяване на разрешителни за заустване на отпадъчни води, в
резултат от преразглеждането им;



Изпълнение на процедурата по преразглеждане на издадените разрешителни за
водовземане от повърхностни води.
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ОУП ще се съобрази и вземе предвид Програмата от Мерки за постигане на
целите за опазване на околната среда, съгласно Раздел VII от ПУРБ „ДР“ за БУ (2016
– 2021 г), вкл. Приложение 7.2.10:
1. Планирането и осъществяването на всички дейности в рамките на ПУРБ да не
противоречат на режимите на защитените зони, постановени със заповедите за
обявяването и плановете за управлението им, както и на режимите на защитените
територии, въведени със Закона за защитените територии, заповедите за обявяването и
плановете за управлението им.
2. Планирането и осъществяването на всички дейности в рамките на ПУРБ да не
противоречат на режимите на защитените зони, постановени със заповедите за
обявяването и плановете за управлението им, както и на режимите на защитените
територии, въведени със Закона за защитените територии, заповедите за обявяването и
плановете за управлението им.
Както и Приложение 7.2.11:
1. Предприемане на действия от Басейнова дирекция за определяне и учредяване на
санитарно охранителни зони там, където такива не са учредени до момента.
2. Преразглеждане на разрешителни за водоползване в частта за водните
количества, осигуряващи екологичния минимум в реката, определен съгласно методиката
за екологичен отток.
3. Прилагане на екологосъобразни практики, свързани с изграждането на
изкуствени или където позволяват условията адаптиране на естествени влажни зони, като
подходящ начин за пречистване и допречистване на отпадъчни води.
4. При дейности, насочени към укрепване на речните брегове и корита, с цел
защита от ерозия, приоритетно да се прилага биологично укрепване и използване на
съвременни технологии и материали.
5. Прецизиране на концептуалните модели на подземните водни тела.
6. Изграждане на нови пунктове за мониторинг на подземни води в райони
неповлияни от черпене – за оценка на средномногогодишното подхранване на подземните
води.
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7. Ограничаване на водовземане от подземни водни тела или части от тях, в които е
установено трайно понижение на водното ниво, освен при наличие на основанията за
прилагане на чл. 156е от ЗВ.
8. Въвеждане на изисквания в разрешителните за провеждане на собствен
мониторинг на екологичното състояние по биологичния елемент за качество (БЕК) - риби,
на реките в участъците между водохващанията и съответното хидротехническо
съоръжение.
9. Участие на Басейнова дирекция чрез подготовка на инструкции и указания при
провеждането на ежегодни тренировки и учения за изпълнение на външни аварийни
планове от кметовете на общини, на чиято територия са разположени предприятия с висок
рисков потенциал.
10. При изпълнение на проектите, свързани със структурни мерки от ПоМ да се
поставят условия и да се осигурят механизми за контрол с цел ограничаване на
неорганизирани емисии при ремонтни, строителни и транспортни дейности.
11. В срок от три години да се проведе проучвателен мониторинг на риби за
определяне на зони в реки или участъци от реки, които да бъдат защитени от
хидроморфологичен натиск, с цел опазване размножаването на рибните видове.
12. При изпълнение на проектите, свързани със структурни мерки от ПоМ към
ПУРБ, да се поставят условия за опазване на почвите от замърсяване, ерозия, свлачища и
други деградационни процеси.
13. За всички водни тела, чието екологично състояние е определено като по-ниско
от добро, или в зоните, в които природозащитното състояние на водозависимите видове и
природните местообитания е неблагоприятно, да се въведат условия при издаване на нови
и продължаване на срока на действие на издадени разрешителни за водоползване, с цел
недопускане влошаване на природозащитното състояние на видове или природни
местообитания, предмет на опазване в защитените зони, както следва:
13.1. Да не се допуска разрешаване на водовземане от водни тела, когато това
водовземане може да влоши екологичното им състояние и/или е предпоставка за
влошаване на природозащитното състояние на водозависими природни местообитания
и/или местообитания на видове, предвид натиска от водовземания;
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13.2. Въвеждане на условия в разрешителните по реда на ЗВ за осигуряване на
функционалната свързаност на водното тяло по отношение на фрагментиращи структури,
функциониращи без съоръжения за осигуряване на непрекъснатост и проходимост на
реката или с неефективни такива;
13.3. Въвеждане на условия при издаване на разрешителни по ЗВ за МВЕЦ/ВЕЦ и
при преразглеждане на разрешителни за осигуряване на техническо решение и план за
изнасяне на дънни утайки.ю
14. Строителните работи при изпълнение на структурни мерки от ПУРБ да се
извършват извън размножителния сезон на животинските видове от Приложения № 2 и №
3 на ЗБР, от март до юли, за да се намалят въздействия като смъртност и безпокойство на
видовете животни, предмет на опазване. В случай на неотложна необходимост от
извършване на строителни дейности в този период, дейностите, свързани с отнемане на
растителност и земен пласт, да бъдат изпълнени преди размножителния период.
15. При прилагане на мерките, свързани със залесителни дейности, да се предвижда
залесяване само с местни видове, включително такива формиращи крайречни
местообитания, с изключение на съществуващите тополови култури.
16.

При

определяне

местоположението

на

предстоящите

за

изграждане

пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) и местата за заустването им да се
разглеждат

и

анализират

алтернативи,

които

избягват

територии

с

природни

местообитания в защитени зони и с характеристики на такива, включени в Приложение I
на Директива 92/43/EEC, както и в близост до тях, извън границите на защитените зони.
17. При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска
замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали
от строителната техника.
18. За прилагане на мерките, предвиждащи изграждане или реконструкция на
изградени "рибни проходи" те да бъдат съобразени с ръководството на Организацията по
прехрана и земеделие (ФАО) на ООН, с технически документ „Measures for ensuring fish
migration at transversal structures“ (МКОРД/ICPDR,2013) или други приложими европейски
ръководства, до приемането на Наредбата за рибните проходи по чл. 44б, ал.3 от Закона за
рибарството и аквакултурите. Приоритетно да се използват близки до природата видове
проходи (байпаси и рибни рампи). Изборът на други видове рибни проходи да се
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извършва само при неприложимост на близките до природата видове, като се препоръчва
използването на рибен проход с вертикални слотове.
19. За всички мерките от ПУРБ, които съвпадат с мерки от Плана за управление на
риска от наводнения (ПУРН), да се прилагат условията и мерките, предвидени в
становището по ЕО за одобряване на ПУРН.
21. Забрана за зарибяване с хищни риби на водоеми, обитавани от видовете
тритони, предмет на опазване в зоните, освен ако зарибяването не е необходимо като
консервационна мярка.
Почви
Почвената покривка е особено важен компонент на природната среда и основно
средство на производство в селското стопанство. Почвите в Община Трън се отличават с
ниско естествено плодородие. Основните причини за това са силното вертикално
разчленение на релефа и интензивната ерозия. Основните почвени типове са канелени,
литосоли, рендзини и ранкерни почви.
Канелените горски почви са образувани главно под влияние главно на
широколистни гори. Подходящи са за отглеждане на полски култури, лозя, тютюн и
трайни насаждения.
Литосолите спадат към групата на слабо развитите почвени типове. При тях
образуването

на

хумус

е

затруднено

поради

оскъдна

растителност.

Широко

разпространени са в планинските райони и стръмните склонове със силно проявена
ерозия.
Рендзините, известни още като хумусно-карбонатни почви, се срещат в районите с
карбонатни скали. Те имат високо хумусно съдържание.
Ранкерите са образувани върху елувий от силикатни скали и са известни още като
хумусно-силикатни почви. Имат добре оформен хумусен хоризонт. Разпространени са
главно във високопланинския пояс.
По речните наноси има образувани алувиално-делувиалните почви, който се
отличават със сравнително високо плодородие.
За опазването и съхранението на почвената покривка е необходимо да се вземат
защитни мерки за борба с ерозията в наклонените терени. Необходимо е също така да се
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насочат усилия и ресурси за подобряване на физичните свойства на почвата и повишаване
на нейното плодородие.
Гори
Територията на Община Трън попада в обхвата на Мизийска горскорастителна
област и по-конкретно – в Краищенско - Ихтиманска подобласт. Горските територии
заемат над 55% от цялата територия на Община Трън. Намират се между 42°35' и 42°56'
северна ширина и 22°32' и 23°50' източна дължина по Гринуич. Преобладаваща е
широколистната растителност. Най-обширни площи заемат буковите гори – 52,6%. Те са
разпространени в ниско, средно и високопланинския пояс. Сред тях се нареждат горите от
дъб (8,7%) и горун (7,9%). В общината са разпространени и други дървесни видове като
цер, бял и черен бор, бряст, явор, ясен, ясика, липа, клен и други. Иглолистните гори имат
вторичен произход. Най-разпространени са бял и черен бор, бреза и по-рядко смърч.
Подпоясът на среднопланинските гори от ела и смърч обхваща по-високите части на
планините Руй, Милевска и Краището.
Горските територии на общината имат различна собственост. Общинските горските
територии се стопанисват от Общинското предприятие ”Трънска гора” и се намират в
северозападната част на Западна Средна България (49,5% от горските територии).
Представляват по-големи горски комплекси или отделни общински имоти, прекъсвани от
държавни и частни гори, между които са разположени земеделски площи. Горските
територии, държавна собственост се стопанисват от Държавно Горско Стопанство „Трън“
(37,7% от горските територии на общината).
Горите в Община Трън имат важно значение за развитието на стопанството,
предимно на дърводобивната промишленост. Горските територии, които са основен
източник на дървесина, са неоценим ресурс, който трябва да бъде предмет на опазване в
дългосрочна перспектива. Състоянието на горите в Община Трън е добро. Безразборните
сечи в голяма част от горите са активизирали значителни ерозионни процеси. Общата
площ на земите обхванати от ерозия е 2502 хектара, което съставлява 7,3% от горската
територия.
От 2012 г. за територията на Община Трън има влязъл в сила Горскостопански план
с извършена нова инвентаризация на горската територия.
Растителен и животински свят
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Естествената растителност е основен фактор за поддържане на равновесие в
природата, тъй като оказва значително влияние върху климата, почвата, водния отток и
други компоненти на природната среда. Над половината от територията на Община Трън е
заета от горска растителност. Основните дървесни видове са бук, дъб, горун, смесени
широколистни гори, цер, бял и черен бор и други. Най-разпространени от храстовите
съобщества са глог, дрян, леска, шипка, трънка и келяв габър. Срещат се също леска,
шипка, малина, зелена елша. На територията на Община Трън са разпространени редица
лечебни растения, чиито плодове, цветове, корени и кора могат да се използват в
медицината. Такива са белият пелин, лазаркинята, багрилната жълтурка, кукурякът,
обикновеният гръмотрън, планинската чубрица, дребнолистната липа, жълтият кантарион,
белият равнец, маточината, тревистият бъз, черната боровинка и други. В горските площи
са разпространени и значителни местообиталища от диворастящи гъби - пачи крак,
печурка, челадинка, манатарка, рижика, масловка, сарнела и др.
Животинският

свят

в

Община

Трън

спада

към

Европейско-Сибирската

фаунистична подобласт на Палеоарктичната зоогеографска област. Отличава се със
сравнително голямо видово разнообразие. Характерни птици са синигер, кълвач, яребица
и други. Характерни птици за региона са синигер, кълвач, бял щъркел, обикновен
мишелов, кукувица, мухоловка, чучулига, яребица, кос, градска лястовица и други.
Широко разпространени бозайници са сърните, вълкът, дивите прасета, дивите зайци,
катериците, таралежът, дивата котка, лалугери, прилепи, невестулка, белка, язовец, дива
котка. На места се срещат лисици,елени и мечки. Срещат се и някои представители на
влечугите: зелен, ливаден, късокрак и стенен гущер, обикновена водна змия, пепелянка,
смок мишкар и други. В язовир Ярловци има изобилие от риби: шаран, костур, уклей,
каракуда, червеноперка други.
Растителният и животинският свят в Община Трън имат съществено стопанско
значение. Срещат се и много редки и защитени видове, които са със специален режим на
опазване и представляват особен изследователски и туристически интерес.
Защитени територии по Закона за защитените територии и Защитени зони от
екологичната мрежа Натура 2000, съгласно Закона за биологичното разнообразие
Защитените територии са предназначени за опазване на биологичното разнообразие
в екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и на характерни или
забележителни обекти на неживата природа и пейзажи (чл. 4 от ЗЗТ). Териториите,
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попадащи под закрила на Закона за защитените територии (ЗЗТ) биват 6 основни вида:
резерват, национален парк, природна забележителност, поддържан резерват, природен
парк и защитена местност. В Община Трън се има 1 защитена местност („Лялинци“) и 1
природна забележителност („Ждрелото на река Ерма“).
Защитена местност „Лялинци“ заема площ от 6.93 хектара. Обявена е със заповед
№ 174 от 22.02.2013 година /обн. ДВ бр. 24 от 22.02.2013 година/, а основната ѝ цел е
опазване на растителен вид Панчичево секирче и неговото местообитание. Това растение е
изключително рядко в световен мащаб и заема място в Червената книга.
„Ждрелото на река Ерма“ е природна забележителност с площ 8.7 хектара.
Намира се на р. Ерма на 5 км. северно от гр.Трън. в землището на с. Ломница. Обявено е
за природна забележителност през 1961 г. и попада под номер 39 в стоте национални
туристически обекта на Българския туристически съюз. Ждрелото е разположено на
надморска височина около 650 метра и има дължина около 2,8 км. То е началото на
известната Трънска екопътека с дължина 13 км. Тя е серия от равни участъци, стръмни
изкачвания и слизания, мостове и стълби. Ждрелото е резултат от хилядолетното
ерозионно действие на река Ерма и привлича множество туристи от цяла България.
На територията на Община Трън са регистрирани 16 вида вековни дървета, обявени
по Закона за биологичното разнообразие.
В Община Трън в съответствие със Закона за защитените територии и Закона за
биологичното разнообразие, са обявени:


Защитени територии за природозащита:

Природна забележителност „Ждрелото на р. Ерма”, землище на с. Ломница, Община
Трън – Заповед № 1803 /1961 г., обн. ДВ бр. 63 /08.08.1961 г. Цели на обяваване –
опазване на уникални скални образувания.
Режим на дейности:
o забранява се копаенето на камъни, разкриването на кариери;
o забранява се пашата;
o забранява се ловуването, стрелянето, събирането на яйцата на полезния дивеч.
Защитена местност „Лялинци”, землище на с. Лялинци, Община Трън – Заповед № РД174 от 22.02.2013, бр. 24/2013 на Държавен вестник. Цели на обявавене – опазване на
растителен вид Панчичево секирче /Lathyrus pancicii (Jurisic) Adamovic) и неговото
местообитание.
Режим на дейности:
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Забранява се промяна на предназначението и начина на трайно ползване на
земята;



Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;



Забранява се строителство, с изключение на дейности, свързани с ремонт и
реконструкция на съществуващи съоръжения;



Забранява се внасяне на неместни видове;



Забранява се разораване на имотите и изкореняване на растителния вид.

Защитени зони:
ЗЗ „Руй“ BG 0002112 - за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-554
/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 83 /2008 г.);
Населено място: гр. Трън, с. Банкя, с. Берайнци, с. Богойна, с. Бусинци, с. Бутроинци, с.
Велиново, с. Врабча, с. Вукан, с. Главановци, с. Джинчовци, с. Ездимирци, с. Забел, с.
Зелениград, с. Лешниковци, с. Ломница, с. Лялинци, с. Милославци, с. Мракетинци, с.
Насалевци, с. Парамун, с. Радово, с. Рани луг, с. Реяновци, с. Слишовци, с.
Стрезимировци, с. Студен извор, с. Туроковци, с. Филиповци, с. Цегриловци, с. Ярловци.
Цели на опазване:


Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видовете
и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона;



Запазване

на

естественото

състояние

на

природните

местообитания

и

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона,
включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни
видове и условия на средата;


Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на
приоритетни природни местообитания на видове, както и на популации на
видовете, педмет на опазване в рамките на защитената зона.

ЗЗ „Руй” BG 0000313 - за опазване на природните местообитания и на дивата флора и
фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661 /16.10.2007 г. на
Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 85 /2007 г.); Населено място: гр. Трън, с. Банкя, с.
Богойна, с. Велиново, с. Ездимирци, с. Забел, с. Зелениград, с. Ломница, с. Милославци, с.
Насалевци, с. Рани луг, с. Слишовци, с. Стрезимировци, с. Туроковци, с. Филиповци. Цели
на опазване:
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Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на
видовете и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената
зона.



Запазване на естественото състояние на природните местообитания и
местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона,
включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни
видове и условия на средата.



Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на
приоритетни природни местообитания на видове, както и на популации на
видовете, педмет на опазване в рамките на защитената зона.

ЗЗ „Кървав камък“ BG 0001017 - за опазване на природните местообитания и на дивата
флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661 /16.10.2007
г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 85 /2007 г.); Населено място: с. Бохова, с. Вукан,
с. Горна Мелна, с. Горочевци, с. Джинчовци, с. Докьовци, с. Долна Мелна, с. Дълга лука,
с. Еловица, с. Кожинци, с. Костуринци, с. Къшле, с. Лева река, с. Мрамор, с. Пенкьовци, с.
Реяновци, с. Стайчовци, с. Шипковица. Цели на опазване:


Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видовете
и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.



Запазване

на

естественото

състояние

на

природните

местообитания

и

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона,
включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни
видове и условия на средата.


Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на
приоритетни природни местообитания на видове, както и на популации на
видовете, педмет на опазване в рамките на защитената зона.

ЗЗ „Любаш“ BG 0000624 - за опазване на природните местообитания и на дивата флора и
фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 802 /04.12.2007 г. на
Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 107 /2007 г.); Населено място: с. Велиново, с. Лялинци,
с. Мракетинци, с. Парамун, с. Филиповци. Цели на опазване:


Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видовете
и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.



Запазване

на

естественото

състояние

на

природните

местообитания

и

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона,
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включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни
видове и условия на средата.


Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на
приоритетни природни местообитания на видове, както и на популации на
видовете, педмет на опазване в рамките на защитената зона.

ЗЗ „Земен“ BG 0001012 - за опазване на природните местообитания и на дивата флора и
фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661 62 /16.10.2007 г. на
Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 85 /2007 г.) – част от землищата на с. Пенкьовци и с.
Докьовци, Община Трън. Цели на опазване:


Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видовете
и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.



Запазване

на

естественото

състояние

на

природните

местообитания

и

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона,
включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни
видове и условия на средата.


Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на
приоритетни природни местообитания на видове, както и на популации на
видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

Свлачища
Свлачищните процеси са характерни за наклонените терени на равниннохълмистите земи и местата със силно пресечен релеф. Причините за образуването им не са
само природни, а и антропогенни. Антропогенният натиск оказва съществено въздействие
върху динамиката на съвременните свлачищни процеси. Изразява се чрез различни
дейности – строителство, водовземане, земеделие, промишленост и други. Свлачищата
нанасят големи материални щети на селищната и пътната мрежа, както и на стопанската и
социалната инфраструктура.
Община Трън попада в Югозападния свлачищен район. Проявлението на
активизирани свлачища на територията на общината се наблюдава и отчита от
“Геозащита” ЕООД – Перник. В района на Община Трън са регистрирани общо 12 бр.
свлачища, 4 бр. от които са на територията на град Трън, 1 бр. в село Ерул и 7 бр. в село
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Банкя. В общината има само 3 бр. активни свлачища (в с. Банкя), 3 бр. стабилизирани и 6
бр. потенциални.
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Табл. 4 Регистрирани свлачища
Нац
иона
лен
иден
тиф
икат
ор
PER
51.02
64501

PER
51.02
64502

PER
51.02
64503

PER
51.02

Координат
и

Место
полож
ение

Вид

Дата на
регистра
ция

Възраст

Разположение и
тип на терена

Изложени
е

Заст
раша
ва

Укрепител
ни
мероприят
ия

Засегн
ата
площ
(dka)

Клас

Катего
рия

Група

Х
координата:
22.6739447
У
координата:
42.8532958
Z
координата:
710.00000
Х
координата:
22.6743773
У
координата:
42.8554803
Z
координата:
736.00000
Х
координата:
22.6730695
У
координата:
42.851442
Z
координата:
741.00000
Х
координата:

с.
Банкя
№1

стабил
изиран
о

11.05.2000

съвременно

Горска територия,
планински склон

изток

път

подпорна
стена

0,74

IV

B

IV

с.
Банкя
№2

потенц
иално

04.04.2000

съвременно

Горска територия,
планински склон

изток

път

-

0,30

IV

B

IV

с.
Банкя
№3

потенц
иално

04.04.2000

съвременно

Земеделска
територия,
планински склон

изток

път

подпорна
стена

0,74

IV

B

IV

с.
Банкя

потенц
иално

11.05.2006

съвременно

Горска територия,
планински склон

изток

път

-

0,75

IV

B

IV
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64504

PER
51.02
64505

PER
51.02
64506

PER
51.02
64507

PER
51.27

22.6712648
У
координата:
42.8485094
Z
координата:
748.00000
Х
координата:
22.6735237
У
координата:
42.8528201
Z
координата:
712.00000
Х
координата:
22.6737397
У
координата:
42.8522465
Z
координата:
712.00000
Х
координата:
22.67427493
33
У
координата:
42.85161610
17
Z
координата:
730.00000
Х
координата:

№4

с.
Банкя

Актив
но
(стаби
лизира
но)

20.05.2010

Съвременно

Горска
територия,планинс
ки склон

изток

път

армиран
насип,
дренажи

3,05

III

B

I

Път
PER
2155,
с.
Банкя

активн
о

17.03.2015

съвременно

Горска
територия,планинс
ки склон

изток

път

-

0,45

IV

B

I

с.
Банкя

активн
о

29.03.2016

съвременно

Горска
територия,планинс
ки склон

изток

път

-

0,38

IV

B

I

с. Ерул

потенц
иално

16.02.1992

съвременно

Регулация,
планински склон

запад

1 бр.
селск

-

10,00

II

B

III
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60101

22.654326
У
координата:
42.736215
Z
координата:
1160.00000

PER
51.73
27301

Х
координата:
22.653704
У
координата:
42.835219
Z
координата:
700.00000
Х
координата:
22.64832
У
координата:
42.835629
Z
координата:
720.00000

гр.Тръ
н, кв.
11

потенц
иално

08.08.1983

съвременно

Регулация,
планински склон

югоизток

гр.
Трън,
“Над
гимназ
ията”

стабил
изиран
о

22.02.1982

съвременно

Регулация,планин
ски склон

юг

Х
координата:
22.6395168
У

гр.
Трън,
кв. 55

стабил
изиран
о

18.11.2002

съвременно

Регулация,
планински склон

юг

PER
51.73
27302

PER
51.73
27303

остоп
анска
постр
ойка,
улиц
аи
кому
ника
ции,
ВиК,
елект
ропр
овод
5 бр.
сград
и

Пло
щи
от
ЗРП,
улиц
аи
кому
ника
ции,
подп
орна
стена
1 бр.
жили
щна
сград

подпорна
стена

8,00

III

B

II

подпорна
стена

25,00

I

B

IV

подпорна
стена

0,12

IV

B

IV
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координата:
42.8320706
Z
координата:
761.00000

PER
51.73
27304

Х
координата:
22.649234
У
координата:
42.8362379
Z
координата:
758.00000

гр.
Трън,
ул.
„9ти
септем
ври“

потенц
иално

2008

съвременно

Регулация,
планински склон

изток

а,
подп
орна
стена
,
улиц
аи
кому
ника
ции,
ВиК,
елект
ропр
овод
улиц
аи
кому
ника
ции,
подп
орна
стена

-

0,40

III

B

III

Източник: Геозащита Перник
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Свлачищата нарушават устойчивостта на селищата и трябва да се отчитат при
изграждането на нова инфраструктура. Строителство трябва да се извършва само по
законов ред при спазване на всички нормативни изисквания за изпълнение на строителномонтажните работи
Сеизмичност
Територията на България е разположена в Алпо-Хималайския земетръсен пояс и
спада земетръсно опасните зони на земята. Земетресенията са сред най-опасните природни
бедствия, които нанасят катастрофални материални щети.
Сеизмичната интензивност в района на Община Трън е висока - до ІХ степен по
скалата на Меркали – Канкани – Зиберг и по скалата на Медведев – Шпонхойнер –
Карник. Общината се намира в непосредствена близост до една от най-опасните
земетръсни зони в България – Софийската. Епицентрите на известните силни
земетресения са разположени между центъра на гр. София и югозападните околности.
Едно от най-силните земетресения, усетени на територията на общината, е земетресението
от 30 септември 1858 г. То е с епицентър на 10 км. югозападно от гр. София.
Интензивността на основния трус се оценява на 9 степен по скалата на МедведевШпонхойер-Карник, магнитудът - на 6.6, a дълбочината 9 км. През 1859 г. и 1866 г. са
регистрирани нови земетресения в района на София с по-нисък магнитуд. От началото на
века досега са регистрирани две по-големи земетресения, усетени в района на Община
Трън. Едното е от 15 ноември 2008 г. с епицентър на 4 км. югозападно от София с
магнитуд 4.1, а другото – от 22 май 2012 г. – на 9 км. северозападно от гр. Перник.
Пернишкото земетресение се оценява на 7 степен по модифицираната скала на Меркали и
е с магнитуд 5,6.
Земетресенията могат да причинят тежки разрушения на изградените съоръжения пътища, язовири, тунели, мостове, далекопроводи, газопроводи, водопроводи, прекъсване
на телефонни и други далекосъобщителни линии. Сеизмичните характеристики на
територията са важни за устройственото планиране, особено когато се предвиждат зони за
изграждане на нова инфраструктура и съоръжения.
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VII.3. ДЕМОГРАФСКA ХАРАКТЕРИСТИКА
Брой и гъстота на населението
Община Трън е една от малките по територия и население общини в България.
Тенденциите в демографското й развитие могат да бъдат илюстрирани с промените в броя
на населението. Данните от последните изследвани години показват тенденция на
стабилно население след 2011 г. Като цяло обаче, населението на общината намалява в
изследвания период от 5510 души през 2002 г. на 4069 през 2015 г.
Фиг. 5 Брой на населението на Община Трън, 2002 – 2015 г.

Източник: НСИ

Средната гъстота на населението на територията на общината е 7.1 д./кв.км, която е
много по-ниска от средната за страната – 66.01 д./кв.км, и средната гъстота на населението
на Област Перник – 52,48/кв.км. Населението в Област Перник живее в 6 града и 165
села. Делът на населението, живеещо в селата, е най-висок в Община Трън - 41.1% (като
изключим община Ковачевци, която е изцяло селска).
Полова структура
Различията и особеностите на мъжете и жените като страни в естественото
възпроизводство, тяхното място и роля в семейството, участието им в трудовия процес,
техния социален статус, определят половата структура на населението на дадена
административно-териториална единица. Динамиката на раждаемостта и смъртността са
главен фактор, който определя този демографски процес. Данните за 2015 г. показват,
нехарактерна за страната тенденция на територията на Община Трън, представителите на
мъжкия пол преобладават пред женския.
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Табл. 5 Полова структура на населението 2015 г. (%)

всичко %

мъже %

жени %

Р България

100.0

48,6

51,4

Област Перник

100.0

48,82

51,18

Община Трън

100.0

50,82

49,18

Източник: НСИ

Възрастова структура
Разпределението на населението по обхват на възрастовите групи изразява
възрастовата структура на населението. Интервалите за изследване на възрастовата
структура се определят в зависимост от целта на демографското проучване. Те могат да се
разделят на 1 годишни, 5 годишни и 10 годишни. Поделянето на населението на
възрастови групи има важно значение за участието в трудовия процес, естественото
възпроизводство и дава ясна представа за репродуктивните възможности на населението.
Прилагането на тази типология показва, че населението на Община Трън има
регресивен тип на възпроизводство. Поколението на прародителите (население на 50 и
повече навършени години) превишава значително като брой и относителен дял
поколението на децата (население от 0-14 навършени години).
Фиг. 6 Структура на населението по възраст, 2011

Източник: НСИ

Съпоставянето на данните от предходни години показва, че населението на
Община Трън застарява. На настоящия етап нейното население от под трудоспособна
възраст има по-малък относителен дял от този в страната и Област Перник. Процесът на
застаряване ще продължава да има негативно отражение върху сегашното и бъдещото
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състояние на естественото възпроизводство. В тази насока Община Трън не се различава
от общите тенденции в демографското развитие на България.
Трудоспособен контингент
Формирането на трудоспособния контингент зависи пряко от възрастовата
структура на населението. Той включва лицата от началната до пределната трудова
възраст според нашето законодателство.
Табл. 6 Население под, в и над трудоспособна възраст 2015г. (%)

Под трудоспособна

В трудоспособна

Над трудоспособна

възраст

възраст

възраст

Р България

14,87

60,79

24,34

Област Перник

12,62

58,9

28,48

Община Трън

12,46

50,50

37,04

Източник: НСИ

Община Трън се характеризира с влошен трудоспособен контингент, което налага
предприемането на спешни мерки за овладяване на демографска криза на територията на
общината. Стойностите на населението в подтрудоспособна възраст са по-ниски от тези за
страната и областта, като тенденцията за намаляване на населението в подтрудоспособна
възраст и отрицателно миграционно салдо би довело до обезлюдяване на общината.
Полово-възрастовата пирамида на населението на Община Трън е с неправилна
форма. Тя има силно стеснена основа и разширена горна част. Деформациите в нейната
форма показват наличие на застаряване както при мъжете, така и при жените. Чрез
пирамидата се илюстрира и съотношението между представителите на двата пола при
различните възрастови групи. След 60-64 г. възрастова група започва преобладаване на
женското население, което е най-силно изразено при високите възрастови групи. Добре
изразеният дисбаланс между мъжете и жените във високите възрастови групи е резултат
от съществуващата разлика в средната продължителност на живота в полза на жените.
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Фиг. 7 Полово-възрастова пирамида на населението на Община Трън 2011г.

Източник: НСИ

Етническа структура
Етническата структура на населението има важно значение за начина на живот и
поведение на населението. Добре изразена е връзката между етническата принадлежност и
репродуктивната нагласа и поведение на населението.
Най-многобройната етническа група е българската, към нея се самоопределят 81,5
% от всички лица, доброволно декларирали етническата си принадлежност. Община Трън
е общината с най-висок процент ромско население на територията на областта. От всички
лица отговорили на доброволния въпрос 18 % са се самоопределили към ромската
етничека група. Тези особености в етническата структура на селищата в общината
определят съществуващите вътрешнообщински различия в равнището на раждаемост и
образованост на населението, неговата трудова заетост, миграционна подвижност и др.
Табл. 7 Етническа структура на населението 2011г (%)

Лица, отговор. на в-

Етническа група

са

Българска

за

етнич.

Не

турска

ромска

се

самоопределя

друга

принадлежност
Р България

100,0

84,8

8,8

Област

100,0

96,4

0,2

100,0

81,5

0,05

4,9
2,8

0,7

0,8

0,2

0,4

0,05

0,4

Перник
Община Трън

18,0

Източник: НСИ
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Фиг. 8 Лица отговорили на въпроса за етническа принадлежност, по общини в Област Перник

Източник: НСИ

Образователна структура
Определящо значение за стойностната характеристика на човешките ресурси и
образуването на техните професионални умения в трудовия процес, има образователното
равнище

на

населението.

Образователната

структура

има

важно

значение

за

репродуктивните нагласи и поведение на населението, неговата полова и възрастова
структура и етническата му принадлежност. Данните от преброяването през 2011 г.
показват едно влошено образователно равнище

на населението в Община Трън. По

относителен дял на завършилите висше образование стойностите за общината са почти
двойно по-ниски от средните за страната и Област Перник. Най- голям дял от населението
е със завършено средно образование. Стойностите на никога не посещавали и начално и
незавършено начално са по - високи от стойностите за Област Перник и страната. Един от
факторите за влошената образователна структура на населението в общината е повисокият дял на населението от ромската етническа група, което се характеризира с по-
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нисък образователен потенциал. По-голямото съсредоточаване на население от този етнос
определя и наличието на по-голям дял лица с основно, начално и незавършено начално
образование, както и тези, които никога не са посещавали училище. Вътрешнообщинските
различия налагат в перспектива усилията да бъдат насочени основно към повишаване на
образоваността на селското население и населението от споменатите етнически групи.
Табл. 8 Население по степен на завършено образование 2011г. (%)

общо

Висше

Средно

основно

Начално

и

Никога

незавършено

посещавали

начално

училище

не

дете

Р България

100

19,6

43,4

23,1

12,6

1,2

0,2

Област

100

14,2

51,1

24,3

9,8

0,4

0,2

100

7,8

39,4

30,7

20,0

1,68

0,42

Перник
Община
Трън
Източник: НСИ
Фиг. 9 Население по степен на завършено образование, по общини в Област Перник

Източник: НСИ
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Фиг. 10 Население на 7 и повече навършени години по степен на завършено образование по общини в Област Перник
(2011г.)

Източник НСИ

Възпроизводствен процес
По своята същност естественото възпроизводство на населението представлява
смяна на поколенията на родителите с поколенията на децата. Количествените измерения
на този процес се изразяват с помощта на показателите и коефициентите за раждаемост,
смъртност, брачност, бракоразводимост и естествен прираст. Промените в стойностите на
тези показатели са във взаимна зависимост. Така например, върху раждаемостта влияние
оказва броят на браковете и разводите. В същото време върху броя на сключените бракове
влияе раждаемостта през минали периоди, когато се формират контингентите, които в
последствие сключват брак. Връзка съществува и между естественото възпроизводство и
демографските структури на населението (полова, възрастова и семейно-брачна). Влияние
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върху раждаемостта и естествения прираст оказват също традициите, свързани с
етническа и религиозна принадлежност на населението.
През изследвания период може да се правят генерални изводи за раждаемостта на
територията на Община Трън, но въпреки това тя има ниски стойности. Същото е
положението и със стойностите на смъртността, като те са доста по-високи от средните за
страната.
Табл. 9 Естествено движение на населението на Община Трън (2010 – 2015 г.)

Умрели

Живородени

Коефициент

Коефициент на

Коефициент на

на естествен

раждаемост

смъртност

прираст
2010 г.

101

25

-15,29 ‰

5,03 ‰

20,32 ‰

2011 г.

114

30

-20,6 ‰

7,3 ‰

27,9 ‰

2012 г.

127

33

-23,23 ‰

8,1 ‰

31,33 ‰

2013 г.

127

31

-23,55 ‰

7,6 ‰

31,15 ‰

2014 г.

122

28

-23,37 ‰

6,9 ‰

30,27 ‰

2015 г.

123

26

-23,82 ‰

6,4 ‰

30,22 ‰

Източник: НСИ

Отрицателният естествен прираст е характерен за територията на страната и
областта, но в общината той е много висок. Дължи се на процесът на демографско
остаряване на населението и неговото отражение върху демографските структури.
Наблюдава се тенденция във влошаване стойностите на показателя коефициент на
естествен прираст. Населението в репродуктивна възраст се насочва към по-големи
икономически центрове на растеж, което води до намаляване на жените във фертилна
възраст.

През

последните

години

съществува

тенденция за

увеличаване

на

емиграционната нагласа при младите жени. Това е фактор, който ще продължи да се
отразява върху тоталния коефициент на плодородие и цялостното развитие на
естественото възпроизводство на населението на Община Трън.
Табл. 10 Коефициент на естествен прираст

Коефициент на естествен

Коефициент на естествен

Коефициент на естествен

прираст на Община Трън

прираст на Област Перник

прираст на Р България

2010 г.

-15,29 ‰

-9,6 ‰

-4,6 ‰

2011 г.

-20,6 ‰

-11,3 ‰

-5,1 ‰

2012 г.

-23,23 ‰

-11,7 ‰

-5,5 ‰

2013 г.

-23,55 ‰

-11,1 ‰

-5,2 ‰

2014 г.

-23,37 ‰

-11,2 ‰

-5,7 ‰
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-23,82 ‰

2015 г.

-12,4 ‰

-6,2 ‰

Източник: НСИ

Механично движение на населението
Миграциите или механичното движение на населението заедно с неговото
естествено възпроизводство определят тенденциите в демографското развитие на
определена територия. За тяхното изследване се използват редица показатели и
коефициенти. Такива са коефициентите за миграционна подвижност, за интензивност на
заселванията и изселванията, за миграционен или механичен прираст и др. Данните за
изследвания период (2010 – 2015 г.) показват положителни стойности на този показател.
Табл. 11 Механичен прираст на населението (2010-2015 г.)

Заселени

Изселени

Механичен прираст

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жени

2010

211

108

103

196

100

96

2011

93

45

48

74

42

2012

126

65

61

65

2013

212

110

102

2014

149

76

2015

227

131

година

мъже

жени

15

8

7

32

19

3

16

33

32

61

32

29

93

44

49

119

66

53

73

101

52

49

48

24

24

96

91

46

45

136

85

51

всичко

Източник: НСИ

Въпреки

положителното

миграционно

салдо

през

последните

години,

съществуващата демографска ситуация в Община Трън може да бъде определена като
неблагоприятна. В резултат на отрицателния естествен прираст нейното население ще
продължава да намалява.

VII. 4. ИКОНОМИКА И ЗАЕТОСТ
Обща характеристика
За периода 2010-2014 г. БВП в Област Перник бележи ръст само през 2011 г., което
се дължи и на процесите на съживяване на глобалната и респективно на националната
икономика, към 2013 г. спадът е значителен и през 2014 г. се наблюдава слабо показване
на показателя. Позицията на областта като водещ индустриален център в България е
основният фактор за този силно негативен ефект – едни от най-засегнатите сектори в
световен план са индустриалното производство и строителството, което от своя страна
има силно отрицателно влияние и върху добивната промишленост, ключова за Област
Перник.

70

Фиг. 11 БВП на Област Перник за периода 2010-2014 г., млн. лв.
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В рамките на Област Перник, най-съществено значение за стойностите на БДС има
сектора на услугите, следван от индустрията и селското стопанство.
Фиг. 12 Разпределение на БДС по сектори за Област Перник, млн. лв.
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В рамките на областта, въпреки положителния ръст на ПЧИ със 7 % през 2011 г.
спрямо 2010 г., през периода 2012-2014 г. г. е регистриран спад и от 244 496,4 хил. евро
стигат до 218 998,9 хил. евро.
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Фиг. 13 ПЧИ в нефинансовите предприятия, Област Перник
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За стимулиране на местната икономика са необходими инвестиции, както на
национално ниво, така и ПЧИ. За съжаление обаче, инвестиционния климат на местно
ниво е изключително слаб и въпреки факта, че има случаи на интерес до този момент няма
осъществени реални и конкретни дейности в тази насока. На територията на Община Трън
са налични терени, които могат да бъдат предоставени в случай на проявен интерес от
потенциални икономически агенти.
Земеделие
В аграрния сектор, селскостопанското производство е свързано основно с
отглеждането на пшеница, картофи и на места рапица. Все повече се регистрират
земеделски производители. През последните години се наблюдава засилен интерес от
страна на земеделските стопани към ползването на земи от общинския поземлен фонд.
През стопанската 2012 – 2013 г. са засети площи както следва:


Площи, засeти с есенни култури – общо 13 340 дка са засети с пшеница и рапица;



Площи, засeти с пролетни култури – 2 045 дка с овес, ечемик, картофи, царевица и
др.
Най-сериозни са насажденията и добивът на пшеница, рапица и картофи.

Организацията на растениевъдството е свързана със създаването на работна ръка, която е
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ангажирана основно за сезонна работа. Според данни от общината, в общината има
регистрирани 19 земеделски производители.
Животновъдството е представено основно от окрупнени частни ферми и е свързано
с отглеждането основно на едър и дребен рогат добитък. През последните години силно е
намалял броят на отглежданите животни. Биоразнообразието и чистата природа
предоставят голям потенциал за развитието на сравнително слабо застъпеното за момента
пчеларство.
Горско стопанство, добивна промишленост, туризъм
Горите в Община Трън са от съществено значение като източник на дървесина, а
дърводобива, като отрасъл, който осигурява значителен брой работни места за
населението. За горското стопанство на общината отговарят Държавно горско стопанство
и

Общинското предприятие “Трънска гора”. В индустриалния сектор в рамките на

добивната промишленост е представен единствено дърводобивът, а в рамките на
преработвателната промишленост оперира фирма “Дейна” ООД, чиято основна дейност е
дървопреработване. В тази връзка единствено експортно ориентираните фирми на
територията на общината са в сферата на дърводобива.
На територията на Община Трън съществува и ловно-рибарско сдружение „Руй“,
регистрирано през 2001 г., което стопанисва една дивечовъдна станция за интензивно
отглеждане на благороден елен, намираща се в планината Руй. Има и един рибарник за
угояване на пъстърва, който е отдаден на концесия, намиращ се също в Руй планина.
На територията на общината Трън има действаща концесия за добив на подземни
богатства - строителни материали - глини за строителна керамика в представляващи
изключителна държавна собственост, от находище "Забел", с. Забел, Община Трън,
Област Перник, с концесионер фирма "Тера" – ООД.
Делът на туризма в икономиката на Община Трън е недостатъчно разгърнат.
Общината притежава потенциал за развитие в областта на туризма, необходим е
непрекъснат мониторинг на икономическите тенденциите и фактори, които определят
неговото позициониране в икономическото развитие на общината.
Най-висок

дял

на

предприятията

в

областта

на

хотелиерството

и

ресторантьорството спрямо останалите, опериращи субекти се наблюдава през 2010 г.,
когато те представляват близо 16 %. Нетните приходи от продажби през същата година
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представляват около 2 % от всички, генерирани от нефинансовите предприятия. За
периода 2011-2014 г., по същия показател не се наблюдава положително изменение.
Табл. 12 Основни показатели – туризъм за Община Трън
Показатели

Мерна
единица
Брой

2010

2011

2012 2

2013

2014

5

3

1

2

2

Брой

123

44

10

78

70

Легладенонощия

Брой

44 752

11 126

2 140

26 174

25 490

Стаи

Брой

44

16

4

36

36

Реализирани нощувки

Брой

173

..

..

..

..

Пренощували лица

Брой

173

..

..

..

..

Приходи от нощувки

Левове

3 485

..

..

..

..

Хотели

Брой

1

-

-

1

1

Легла

Брой

24

-

-

68

60

Легладенонощия

Брой

8 716

-

-

23 144

21 840

Стаи

Брой

12

-

-

32

32

Реализирани нощувки

Брой

..

-

-

..

..

Пренощували лица

Брой

..

-

-

..

..

Приходи от нощувки

Левове

..

-

-

..

..

Средства за подслон и места
за настаняване1
Легла

Източник: НСИ

По официални данни на НСИ през 2014 г. в Пернишка област са предлагани услуги
в туристическия сектор 16 средства за подслон и настаняване (официално регистрирани
хотели, къщи за гости и др. места за настаняване с 10 и повече легла). Това е сериозен
спад спрямо 2011 г. – 40%, когато функционират 26 места за настаняване.
Област Перник е една от най-слабо посещаваната от чужденци област в страната. В
рамките на тези тенденции се вписва и Община Трън, в която има регистрирано само 1
място за настаняване към 2012 г. Към 2013 г. вече има и функциониращ хотел, с капацитет
68 легла. Като цяло е несъществено влиянието на туристическата активност на общинско
ниво спрямо това на областно.
Заетост и безработица
Нивото на безработица в Област Перник е нараснало почти двойно през последните
пет години и е близко до страната (7%).
Коефициентът на безработица

на лицата в трудоспособна възраст за Област

Перник се увеличава, като през 2013-2014 г. достига до 13,2 %. Най-ниски са неговите
нива през 2010 г., когато той е 7 % при коефициент на заетост от 61,9. През годините
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коефициентът на заетост варира, за разлика от коефициентът на безработица, който
тенденциозно се увеличава. Тези явления, като взаимосвързани, не оказват съществено
влияние едно спрямо друго.
Притеснителен е фактът, че нивото на безработица се увеличава. Това неминуемо
влияе на икономическата активност на населението, което оставайки без работа и
респективно работна заплата, намалява покупателната си способност и възпира
развитието на един от основните сектори, характеризиращи българската икономика – този
на услугите.
Табл. 13. Пазар на труда в Област Перник
Показатели

2010

2011

2012

2013

2014

Работна сила

Мерна
единица
Хиляди

58,7

59,1

59,4

59,1

59,1

Заети

Хиляди

54,6

54,4

53,5

51,3

51,3

Безработни

Хиляди

4,1

4,7

6,0

7,8

7,8

Лица извън работната сила

Хиляди

29,5

29,9

27,2

25,8

24,1

Коефициент на
икономическа активност
Коефициент на заетост

%

66,6

66,4

68,6

69,6

71,0

%

61,9

61,1

61,7

60,4

61,6

Коефициент на безработица

%

7,0

8,0

10,0

13,2

13,2

Заети лица - общо

Хиляди

55,2

54,9

54,2

52,0

52,1

Източник: НСИ

През 2014 г. работната сила

в Област Перник е с численост 59,1 хил. д., а

коефициентът на икономическа активност – 71 %. През 2014 г. се наблюдават идентични
стойности в числеността на работната сила сравнено с предходните години и нарастване
на коефициента на икономическа активност.
Наетите лица в Община Трън към 31.12.2012 г. е 486. Основната заетост е
осигурена от публичния сектор, където са съсредоточени 74,6 % от наетите през 2012 г. В
частния сектор наетите са едва 123 д. Най-много лица са заети в сектора на държавното
управление – 98, следвани от тези в дейностите по хуманно здравеопазване и социална
работа – 74. Третият сектор, в който се наблюдават най-много наети лица е
селскостопанският. Те заемат дял от 49,4 % от всички заети за 2012 г.
Промените в броя на безработните и равнището на безработица за Област Перник
се изразява в нарастване на показателя, отразяващ нивото на безработица, а именно
коефициентът на безработица, който от 7 % през 2010 г. се увеличава на 13,2 % през
2014г.
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Табл. 14. Равнище на безработицата и брой на регистрираните безработни лица по групи, към 31.12 на
съответната наблюдавана година в Община Трън
Показател

2010

2011

2012

2013

Регистрирани безработни лица

615

298

611

645

Безработни лица с начално образование

155

75

143

113

Безработни лица без образование

80

39

74

59

Безработни лица с намалена трудоспособност

23

14

16

22

На възраст до 29 години включително

169

90

136

108

Безработни лица над 55 години

131

64

140

90

Равнище на безработица - %

24,3

21,3

43,7

46,1

Източник : ОА Трън и ДБТ – Перник

Високото равнище на безработица в общината, може да се превърне в социален
проблем, за решаването на който трябва да се работи в посока привличане на
безработните в различни форми за обучение, за придобиване на професия, за повишаване
на квалификация, за преквалификация.

VII. 5. СОЦИАЛНА СФЕРА
Здравна инфраструктура
На територията на Община Трън няма заведения за болнична помощ. До 2010 г. е
функционирала Специализирана болница за активно лечение на вътрешни болести „Д-р
Стамен Григоров“ ЕООД, а до 2011 г. е функционирал 1 медицински център в град Трън.
Обезпечеността с болнични заведения се осъществява предимно от областния
център гр. Перник, където функционират 1 многопрофилна и 3 специализирани болници,
обслужващи територията на областта. На територията на областта функционират и 30
заведения за извън болнична помощ, концентрирани в община Перник. В град Трън към
09.2016 г. има регистрирани 3 амбулатории за индивидуална практика за първична
медицинска помощ и 3 амбулатории за индивидуална практика за първична медицинска
помощ по дентална медицина.
Табл. 15 Регистър на лечебни заведения за извънболнична помощ в Община Трън към 09.2016 г.

Местоположение
гр. Трън, ул. „Мосаловска“ 23
гр. Трън, ул. „Мосаловска“ 23
гр. Трън, ул. „Атанас Ботев“ 14 СБАЛВБ 2 етаж
гр. Трън, ул. „Бор“ 2

Наименование на ЛЗ
„Д-р Павлина Костова – амбулатория за индивидуална
практика за първична медицинска помощ“ ЕООД
ЕТ „Д-р Лиляна Тодорова – индивидуална практика за
първична медицинска помощ“
„Амбулатория за индивидуална практика за първична
медицинска помощ“
„Амбулатория за индивидуална практика за първична
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медицинска помощ по дентална медицина“
„Амбулатория за индивидуална практика за първична
медицинска помощ по дентална медицина“
„Амбулатория за индивидуална практика за първична
медицинска помощ по дентална медицина“

гр. Трън, ул. „Партизан“ 14
гр. Трън, ул. „Бор“ 2
Източник: РЗИ: Перник

Спешната медицинска помощ се осигурява от филиал на ЦСМП – Перник,
разположен в гр. Трън и обслужващ територията на цялата община.
Детски ясли
В общинския център гр. Трън функционира 1 детска ясла към ОДЗ „Ален Мак“ с
капацитет и 20 места (към 2015 г.). За периода 2012 – 2014г. яслата не е функционирала,
като до 2011 г. капацитетът й е бил 15 места. Броят на децата в яслата варира в малки
граници през години като към 2015 г. е 15. Недостиг на места не се отчита.
Обезпеченост с лекари е доста под средното за страната и за областта. През
последните 10 години броят на населението обслужвано от 1 лекар се увеличава.
Абсолютният брой на лекарите за 2015 г. е 3, като за последните 5 години броят им не се е
променил.
Фиг. 14 Брой население на 1 лекар
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Източник: НСИ
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Осигуреността с лекари по дентална медицина също е по-ниска от средната за
страната и областта, като тенденцията е към увеличаване на населението, което се
обслужва от 1 лекар по дентална медицина.
Медицинските специалисти по здравни грижи към 2015 г. са 5, броят им варира,
спрямо 2010 се отбелязва слаб ръст.

Фиг. 15 Брой население на 1 лекар по дентална медицина
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Източник: НСИ

Като цяло населението в Община Трън се обслужва от лечебните заведения за
болнична и извънболнична помощ в областния център град Перник. Имайки предвид
направения анализ и демографската прогноза, както и консултациите с местната общност,
не се регистрира необходимост от разкриване на нова здравна инфраструктура.
Интервенциите в сектора следва да се насочат към подобряване на достъпа от
отдалечените населени места до областния център и подобряване осигуреността с
лекарски и стоматологични практики.
Образователна инфраструктура
Образователната

инфраструктура

включва

една

детска

градина

и

едно

общообразователно училище.
Детска градина ОДЗ „Ален мак“ е разположена в гр. Трън (ул. „Христо Ботев“№ 9).
В нея работят 6 детски учители и обслужват 76 деца (по данни на НСИ, 2015/2016 г.).
Местата в детската градина към същата година за 72. Недостиг на места се регистрира
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само през последната 2015/2016 г. и през 2010/2011 г. Детската градина обслужва
територията на цялата община.
Фиг. 16 Деца и места в детските градини
92

95
90

88

84

85
80

92

88
84

83

85
80

75

76

76
72

70

Деца

65

Места

60
55
50

Източник: НСИ

Средно общообразователно училище „Гео Милев“ е разположено в град Трън (ул.
„Петко Д. Петков“ №5) и обслужва населението на цялата община. Абсолютният брой на
учащите за периода 2010 – 2015 г. намалява от 331 на 308. Броят на завършилите варира,
като завършилите основно образование намаляват.
Фиг. 17 Брой завършили основно и средно образование
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Най-близкият университет се намира в областния център гр. Перник.
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Образователна система е развита според нуждите на малобройното население и
ограничения брой деца в пред- и училищна възраст.
Култура инфраструктура
Инфраструктурата в сферата на културата включва 2 читалища и 3 музея.
Читалищата са разположени в град Трън - НЧ “Гюрга Пинджурова - 1898” и село
Глоговица - НЧ „Васил Коларов“. И в двете читалища се развива библиотечна дейност.
Сградата на НЧ “Гюрга Пинджурова” включва и салон с 520 места, театрална сцена и
камерна зала. В читалището функционират фолклорен танцов състав “Трънски ритми”,
народен ансамбъл, певческа група, кръжоци по грънчарство и по изобразително изкуство.
На територията на общината функционират Исторически музей в гр. Трън, две
музейни сбирки - Музеят на бусинската керамика в с. Бусинци и Музеят на киселото
мляко в с. Студен извор.
Историческият музей в гр. Трън е открит през 2010 г. В него е наредена постоянна
етнографска експозиция. Под негово ръководство са останалите два музея (музейни
експозиции и сбирки) на територията на общината.
Музейна сбирка „Бусинска керамика”, с. Бусинци представя традициите в
грънчарството и известната Бусинска керамична школа. Музеят представлява средно
голяма къща, в която са изложени голяма част от съхранените ръчно изработвани съдове.
В музея могат да се видят съдове, изработени още през ХІХ век, и да се проследи как
местната грънчарска традиция се развива чак до съвременното изкуството на художницикерамици. Сградата на музея е построена през 1982 г. и редом с изложбените зали има
работни ателиета и малка хотелска част.
В с. Студен извор се намира Музеят на киселото мляко, открит през 2007 г.
Специално място в експозицията на музея е отделено на д-р Стамен Григоров откривателят на бактерията “Lactobacillus bulgaricus”. Родната му къща се намира
непосредствено до музея.
Културният календар на общината е изключително богат. Ежегодно се провеждат
редица фестивали и чествания, включващи както традиционните национални празници,
така и характерни за региона – Алпиниада „Трънско ждрело“, фестивал на местните
клубове по народните танци „От Трън по-убаво нема“, организиран риболовен туризъм
„На плувка и дъно“, мотосъбор, Празник на киселото мляко, организиране на пленер
„Бусинска керамика“ и др.
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Културната инфраструктура в региона следва да се поддържа и популяризира, да се
подобри достъпността до културните обекти, да се предвиди рехабилитация и
доизграждане на довеждаща инфраструктура.
Спортна инфраструктура
Спортната инфраструктура в Община Трън включва стадион, спортна зала (за
волейбол и баскетбол) и три спортни площадки, концентрирани в общинския център.
Функционират два спортни клуба – по футбол и по волейбол - ФК „Ерма - 2010” и
СК „Ерма – 96”.
Броят на обектите за спорт е достатъчен, съобразно броя на населението в
общината. Усилията в сферата са насочени към поддържане и модернизиране на
съществуваща спортна инфраструктура, разработване на целеви програми за обхващане
на всички слоеве от населението в общината чрез подходящи форми и условия за
системни занимания с физически упражнения и спорт.
Социална инфраструктура
В Община Трън се предоставят социални услуги в общността. Социалните услуги в
специализираните

институции

за

преструктурирани

съгласно

политиката

за

децентрализация.
Социални услуги в общността3
Център за обществена подкрепа – обслужва 30 места, разположен в град Трън и
обслужва територията на общината;
Център за социална рехабилитация и интеграция - обслужва 20 места; разположен
в град Трън (ул.“Васил Левски“ № 18) и обслужва територията на общината;
Центрове за настаняване от семеен тип – един ЦНСТ за възрастни хора с капацитет
15 места и два ЦНСТ за възрастни хора с физически увреждания съответно с капацитет 10
и 15 места;
Дневен център за възрастни хора – сдружение „Абланица“, с. Филиповци;
В град Трън функционира и Клуб на пенсионера. През изминалия планов период се
е предоставяла и мобилната услуга Личен асистент.
3

Източник на информация: Общински план за развитие на Община Трън 2014 -2020 г.
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В Община Трън функционира и от Домашен социален патронаж, обслужващ лица
в неравностойно положение, намиращи се в гр.Трън и селата Банкя, Ездимирци,
Глоговица, Радово, Студени извор, Забел и Зелениград.
Инфраструктура на общественото обслужване
Административната структура на Община Трън включва 1 кмет, 2 кметове на
кметства (на селата Туроковци и Филиповци) и 13 кметски наместници.
Районна пощенска станция – Трън и подрайони в с. Главановци и в с.
Стрезимировци осигуряват пощенските услуги на територията на общината.
В Община Трън работи и Местна комисия за борба с противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните, чийто основен приоритет е установяването на
причините за извършването на противообществени прояви от малолетни и непълнолетни,
както и прилагане на различни методи за ограничаването им.
За обществения ред и сигурността се грижи Районно управление “Полиция” Трън
(гр. Трън ул. "Хараламби Стоянов" № 1) и обслужва територията на гр. Трън и 51 села,
част от структурата на областна дирекция на МВР – Перник. Управлението има приемни
във всички населени места.
ГКПП „Стрезимировци“ осигурява граничен контрол между Р България и Р
Сърбия, разположен в разделеното село между България и Сърбия село Стрезимировци.
Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Трън
(ул.”Мосаловска” № 1) осигурява пожарната безопасност и защита на населението на
територията на общината.
Районен съд Трън е разположен в гр. Трън (ул. "Георги Димитров" № 4) и обслужва
територията на общината. Районният съд е основен първоинстанционен съд и е найстарият съд в региона на Окръжен съд Перник.
Държавно горско стопанство “Трън“ управлява и стопанисва горския фонд на
територията на Община Трън, като в обхватът му влизат всички 52 населени места в
общината и отделни територии от землището на с. Одраница, Община Земен. Като част от
структурата на общината функционира и Общинско предприятие „Трънска гора“.
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Обектите на общественото обслужване – държавни и общински структури са и
Общинска служба “Земеделие” (ул.„Харалампи Стоянов” №1), Дирекция “Бюро по труда”
Перник – филиал Трън, разположени в гр. Трън.
Обектите на общественото обслужване, представляващи търговски обекти, обекти за
обществено хранене, места за настаняване, регистрирани и категоризирани на територията
на Община Трън са концентрирани в общинския център.

VII. 6. ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ
Пространствената структура на селищната система на Община Трън се обуславя от
природните дадености на територията като релеф, води и природни ресурси, и от
възможностите й за развиване на различни дейности. На територията се наблюдават два
основни типа пространствени селищни структури – на селищата в равнината на Знеполе и
на селищата в планинските склонове.
Територията на общината е населена от времето на траките и римляните, за което
се съди по многобройните археологическите разкопки на тракийски и римски селища.
Възникването на тези селища се обуславя от няколко природни фактора:


Минерални извори;



Медодобивни руди с наличие на мед, злато и сребро;



Широколистни гори;



Находища на висококачествена глина, барит, риолит и варовик, кварц;



Пасища, запазващи свежестта на пашата до късна есен;



Богати наносни почви по поречието на реките Ерма и Ябланица.

Минералните води са довели до възникването на с. Банкя (Трънска Банкя), като
изворът се ползва и до днес за бутилиране на вода и за отдих. Наличието на руди е довело
до развитието на добива на ценни метали – мед, злато и сребро. Необходимост е станала
охранителната система от военни укрепени постове по пътя на златото, около които са
възниквали селища. Богатството на горите дава възможност за развитие на дърводобив и
занаяти – дърводелство и строителство, а залежите от глина – на строителна и битова
керамика. Равнината на Знеполе с богатите си почви е подходяща за земеделие, а
гористите склонове на планините от север и юг от нея - за животновъдство и преработка
на животински продукти.
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Структурата на селищната система е устойчива във времето и пространството, тъй
като се развива без да променя факторите, които я обуславят. Дори в годините на засилена
урбанизация и създаване на промишлени предприятия през втората половина на двадесети
век, териториите в района не са нарушени и замърсени съществено. Поради
обезлюдяването на територията редица от населените места са в регрес, главно тези в
планинските райони. Необходимо е обзавеждането на територията с инфраструктура за
осигуряване на условия за възобновяване на традиционните за района дейности, но по
съвременен начин.
VII. 6. 1. СЕЛИЩНА СИСТЕМА
Пространствено разположение на населените места в селищната система на общината
В селищната система на общината се наблюдават два основни типа пространствени
селищни структури – на селищата в равнината на Знеполе и на селищата в планинските
склонове по долините на реките. Основната пътна артерия на общината минава по
долините на река Ерма и река Ябланица и свързва населените места в територията.
Населените места в района на Знеполе са разположени по северния му край, в
подножието на южния скат на планините Руй и Грамада, и по южния край в подножието
на по-ниските Лешниковска и Боховска планини. Населените места са разположени
отдръпнати от обработваемите земеделски земи по долината на р. Ерма, в подножието на
планинските склонове образувайки „броеница” около долината. Тези населени места са с
компактна структура и се свързват с напречни пътни връзки с основната пътна артерия на
общината.
По северната дъга на долината населените места са с по-голяма площ, разположени
в един ред в подножието на планината и на близки разстояния едно от друго, тъй като
южните склоновете на планината са стръмни. Това са селата Слишовци, Рани луг,
Насалевци, Главановци, Милославци, Зелениград, Забел и Туроковци. Населението на
тези села се занимава със земеделие и животновъдство, всяко от селата има голям
стопански двор.
Планината на юг от долината на Знеполе се спуска с по-малък наклон и затова
„яката” от населени места е по-широка, населените места са компактни и добре ослънчени
и, макар че не са големи, те са на по-малки разстояния едно от друго, което създава
впечатлението за гъсто населена територия. Това са селата Джинчовци, Реяновци,
Цегриловци и Ярловци. В източния край на Знеполе по десен приток на р.Ерма се оформя
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втората по значимост плодородна долина, оградена от селата Бераинци, Радово и Студен
извор на запад, Ездимирци, Велиново и Глоговица на изток и Вукан и Бусинци на юг.
Долината на р.Ябланица е следващата по значимост в общината. Тя е по-тясна и се
огражда от Завалска планина, с връх ”Китка”1181 м.н.в., от североизток и от планината
Стража с вр.”Любаш, 1389м.н.в. от югозапад. Населените места в тази част са сравнително
големи по площ, с компактна структура и са разположени на самия път.
Най-голямото населено място и център на общината гр.Трън е разположен в
гънките на планината, по течението на р. Ерма и по протежение на основната пътна
артерия републикански път II-63.
На юг от линията Стайчовци – Костуринци - Мрамор - Ерул в планинската част от
общината долините са по горното течение на реките Треклянска и Явор. Това е район,
който се е развивал чрез животновъдството и е с разпръснати махали, възникнали в
търсенето на нови пасища и заселване край тях. Подобна дисперсна структура е
характерна за планинските райони. Тя създава трудности при осигуряването на
населените места с техническа инфраструктура, тъй като изграждането на пълния набор от
инженерни системи е икономически неизгодно. В настоящия момент поради промяната в
икономическите условия и животновъдството като вид дейност, селата и махалите са
загубили своето значение и основна функция и се обезлюдяват. Възможност за
възраждането им има в намирането на ново предназначение и функция, например в
сферата на отдиха и туризма, или в биоземеделието и завръщането на свободното
отглеждане на животни.
Оси на урбанистично развитие
Осите на урбанистичното развитие в исторически план са маркирани от
археологическите обекти, долините на реките и пътищата в тях. Тези оси са останали
непроменени през времето. Основната урбанистична ос е развита успоредно по теченията
на реките Ерма и Ябланица с главна посока изток – запад, и свързва общинския център и
по-големите населени места с останалата част от страната, областния център гр. Перник и
столицата гр. София. По тази ос са разположени трите кметства в общината –
с.Туроковци, гр.Трън и с.Филиповци. Крайна западна точка на основната урбанистична ос
е граничния пункт с Република Сърбия при с.Стрезимировци. Вторична ос на
урбанистично развитие се наблюдава в посока север – юг с основни точки с.Пенкьовци –
гр.Трън – с.Банкя. Двете основни урбанистични оси се пресичат в гр.Трън, което
подчертава неговото значение за територията в пространствено и административно
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отношение. Наблюдават се още две вторични оси с посока север - юг, които са с по-малко
значение. Това са осите Дълга лука – Стайчовци - Ярловци и Ерул – Филиповци Бутроинци.
Йерархична система от населени места
Община Трън е с категория трета съгласно Приложение №1 към т.1 от Заповед
№ РД-02-14-2021 от 14 август 2012 г. (обн. ДВ, бр. 66, 28.08.2012 г., неофициален раздел)
за категоризация на общините в Република България с ЕКАТТЕ PER51.
Община

Трън

попада

в

NUTS

BG414

Перник

по

Класификацията

на

териториалните единици за статистически цели (България).
Община

ЕКАТТЕ на община

Категория

NUTS

Община Трън

PER51

3

BG414 Перник

Съгласно §1 от допълнителните разпоредби на Наредба №7 за правила и нормативи
за УОВТУЗ, населените места в Община Трън са в категорията „много малки села” (до
250 жители), а гр.Трън е „много малък град” с население до 10 000 жители. В таблицата
по-долу са представени данни за населените места, броя на жителите им (данни от
Община Трън), категорията на населеното място според броя на жителите и категорията
им съгласно Приложение №2 към т.2 от Заповед № РД-02-14-2021 от 14 август 2012 г.
(обн. ДВ, бр. 66, 28.08.2012 г., неофициален раздел) за категоризация на населените места
в Република България:
Табл. 16 Населени места в Община Трън
№

ЕКАТТЕ

ЕКАТТЕ

Община

Населено място

Населено място

Трън

Брой

Категория съгласно

Категория на населеното

жители

Приложение №2 към

място по броя на

2015г.

т.2 от Заповед № РД-02- жителите
14-2021 от 14 август
2012 г. *

1

PER51

73273

гр.Трън

2350

4

много малки градове

2

PER51

02645

Банкя

11

8

много малки села

3

PER51

03873

Бераинци

36

8

много малки села

4

PER51

04697

Богойна

5

8

много малки села

5

PER51

05918

Бохова

18

8

много малки села

6

PER51

07096

Бусинци

44

8

много малки села

7

PER51

07137

Бутроинци

13

8

много малки села

8

PER51

10478

Велиново

27

8

много малки села

9

PER51

11017

Видрар

10

8

много малки села

10

PER51

12139

Врабча

25

8

много малки села

86

11

PER51

12348

Вукан

25

8

много малки села

12

PER51

14979

Главановци

108

7

много малки села

13

PER51

15134

Глоговица

70

8

много малки села

14

PER51

16331

Горна Мелна

11

8

много малки села

15

PER51

17077

Горочевци

52

8

много малки села

16

PER51

20818

Джинчовци

16

8

много малки села

17

PER51

21854

Докьовци

31

8

много малки села

18

PER51

22201

Долна Мелна

31

8

много малки села

19

PER51

24517

Дълга лука

9

8

много малки села

20

PER51

27084

Ездимирци

56

8

много малки села

21

PER51

27351

Еловица

23

8

много малки села

22

PER51

27601

Ерул

35

8

много малки села

23

PER51

30017

Забел

28

8

много малки села

24

PER51

30716

Зелениград

65

8

много малки села

25

PER51

37602

Кожинци

29

8

много малки села

26

PER51

39027

Костуринци

30

8

много малки села

27

PER51

41040

Къшле

1

8

много малки села

28

PER51

43195

Лева река

38

8

много малки села

29

PER51

43551

Лешниковци

18

8

много малки села

30

PER51

44269

Ломница

40

8

много малки села

31

PER51

44781

Лялинци

35

8

много малки села

32

PER51

48249

Милкьовци

27

8

много малки села

33

PER51

48252

Милославци

29

8

много малки села

34

PER51

49182

Мракетинци

12

8

много малки села

35

PER51

49196

Мрамор

60

8

много малки села

36

PER51

51130

Насалевци

14

8

много малки села

37

PER51

51343

Неделково

58

8

много малки села

38

PER51

55453

Парамун

35

8

много малки села

39

PER51

55814

Пенкьовци

24

8

много малки села

40

PER51

58551

Проданча

7

8

много малки села

41

PER51

61501

Радово

25

8

много малки села

42

PER51

62205

Рани луг

32

8

много малки села

43

PER51

62565

Реяновци

16

8

много малки села

44

PER51

67458

Слишовци

27

8

много малки села

45

PER51

68641

Стайчовци

25

8

много малки села

46

PER51

69777

Стрезимировци

24

8

много малки села

47

PER51

70086

Студен извор

8

8

много малки села

48

PER51

73479

Туроковци

135

7

много малки села

49

PER51

76114

Филиповци

148

7

много малки села

87

50

PER51

78327

Цегриловци

15

8

много малки села

51

PER51

83209

Шипковица

1

8

много малки села

52

PER51

87566

Ярловци

56

8

много малки села

(*Информационен масив с категориите на административно-териториалните и териториалните
единици в страната и числовите стойности на показателите, въз основа на които е направена
категоризацията по т. 1 и 2, се съхранява в Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното
развитие и административно-териториално устройство“ на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.)

В Община Трън с най-висока категория е общинският център и единствен град
Трън - четвърта категория, „много малък град” с население до 10 000 жители. Останалите
населени места са с категория седма и осма, „много малки села” с население до 250
жители. Селата с по-висока категория, седма, са Главановци с население 105 жители,
Туроковци с население 110 жители и Филиповци с население 160 жители.
Административното делене съответства на категоризацията, като има три кметства –
гр.Трън, с.Туроковци и с.Филиповци, а останалите села са организирани в 13 броя кметски
наместничества. По-големите населени места са разположени по двете главни оси на
урбанистично развитие, които съвпадат с основната пътна артерия на общинската
територия, а общинският център, който е с най-висока категория, е разположен в
пресечната точка на урбанистичните оси.
Към настоящия момент, поради намаляването на населението цялото обществено
обслужване в общината е концентрирано в общинския център гр. Трън. Това затруднява
населението на планинските селища да ползват това обслужване, особено в зимния сезон.
Необходимо е създаването на няколко вторични обслужващи центрове, в които да се
осигури минимален набор от обществено и здравно обслужване. Поради дисперсната
структура на населените места в планинските райони от особено значение са
транспортните връзки и обслужването с обществен транспорт. Този проблем е анализиран
в частта за транспортната инфраструктура.
Структурата

на

административно

обслужване

по

кметства

и

кметски

наместничества е следната:
Кметства – 3 бр.
Табл. 17 Кметства

№

Име на кметство

Включени населени места

1

Трън

гр.Трън, с.Ломница, с.Банкя и с.Богойна

2

Туроковци

с.Туроковци и с.Бераинци

3

Филиповци

с.Филиповци
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Табл. 18 Кметски наместничества

№

Име на кметско

Включени населени места (села)

наместничество
1

Бусинци

Бусинци, Студен извор и Радово

2

Велиново

Велиново и Милкьовци

3

Глоговица

Глоговица

4

Главановци

Главановци, Насалевци, Рани луг, Цегриловци и Милославци

5

Долна Мелна

Долна Мелна, Горна Мелна, Дълга лука, Къшле и Шипковица

6

Ездимирци

Ездимирци, Врабча и Проданча

7

Ерул

Ерул

8

Зелениград

Зелениград, Забел, Ярловци и Лешниковци

9

Костуринци

Костуринци, Еловица и Стайчовци

10

Лева река

Лева река, Горочевци, Видрар, Докьовци и Пенкьовци

11

Мрамор

Мрамор, Кожинци и Вукан

12

Неделково

Неделково, Парамун, Лялинци, Мракетинци и Бутроинци

13

Стрезимировци

Стрезимировци, Слишовци, Бохова, Реяновци, Джинчовци

Източник: Община Трън

Устройство и степен на изграденост на селищната структура, функционални системи и
обзавеждане на територията по населени места
Устройството на населените места се осъществява съобразно устройствените
планове и правилата и нормативите за прилагането им. От предоставените данни за
плановата осигуреност се вижда, че 90% от устройствените планове са приети преди
повече от 25 години. Най-новият план е за улична регулация на с. Зелениград от 2006г., а
най-стар е регулационният план на с. Врабча от 1911 г.
Степента на изграденост на населените места е незадоволителна. Обзавеждането на
територията с техническа инфраструктура е силно затруднено от разчленената структура
на селата и разпръснатите махали. В селата е асфалтирана само главната улица, която е
част от републиканската или общинската пътна мрежа, а останалите улици са с посипка от
трошляк или без никаква настилка. Улиците до отделните махали в някои села са във вид
на горски път. Улично осветление липсва или е амортизирано и не функционира.
Водопроводната мрежа в селата е морално и физически остаряла, а резервоарите и
главните клонове се нуждаят от основен ремонт и подмяна. Канализация е изградена
частично в гр.Трън, обхваща централната градска част и обществено-обслужващите
сгради. Изградени и благоустроени зелени площи за обществено ползване има само в гр.
Трън.
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Разпределението на функционалните системи обитаване, труд и отдих е силно
централизирано, като всички елементи на системите са съсредоточени в гр. Трън. В поголемите села от Знеполе има производствени зони на мястото на бившите стопански
дворове. Тази централизация е наложена от силно намалелия брой на населението, но от
друга страна тя задълбочава обезлюдяването на селата поради затруднения достъп до
обществено обслужване от първа необходимост. Необходимо е определянето на вторични
центрове на обществено обслужване, в които да се осигури ежеседмично достъп до
лекарски услуги, стоки от първа необходимост и социален патронаж. Това са населени
места, в които има концентрация на население и гравитиращи около тях по – малки села и
махали. От голямо значение за функционирането на селата е подобряването на
транспортната свързаност.
Степента на изграденост на средата и обзавеждането на населените места с
елементи на функционалните системи и техническата инфраструктура са анализирани по
групи, съответстващи на административната структура на кметствата и кметските
наместничества.
Кметства:
Включени населени места
Трън

гр.Трън

с.Ломница

с.Банкя

с.Богойна

ЕКАТТЕ община населено място
Площ землище, ха

PER51-73273

PER51-44269

PER51-02645

PER51-04697

2163,414

1608,877

557,3099

334,6149

Категория

4

8

8

8

Население

2350

40

11

5

Град Трън
Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение: Гр. Трън
е на разстояние 48 км от областния център гр.Перник и на 72 км от столицата гр. София.
Разположен е в гънките на планината Руй и Стража, по поречието на р. Ерма, на
надморска височина средно 730 м. През града минава второкласен път ІІ-63 от РПМ,
който е основната пътна артерия и комуникационна ос на общинската територия.
Пространствена структура: Пространствената структурата на града е линеарна и
силно издължена по поречието на р. Ерма, с три лъча завършващи с жилищни квартали.
Има ясно разпознаваемо централно пространство, в което са концентрирани публичните
дейности и обществените услуги - сградите на кметството и пощата, читалището,
училището и публична зелена площ с места за почивка и детски съоръжения. Територията
на града е застроена с нискоетажно свободно разположено в поземлените имоти основно
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застрояване с жилищни функции – къщи на два и три етажа. Обществено-обслужващите
сгради също са на три до четири етажа. Урбанизираните терени задоволяват
потребностите на населеното място по отношение на площи за различните функционални
системи.
Население и обитаване: Броят на населението към 2015 г. по данни от НСИ е 2350
жители, с тенденция да намалява и застарява. Преобладаваща етническа принадлежност –
българи, преобладаваща религиозна принадлежност – християни. Сравнително малка част
от жилищния фонд не се обитава. Близо 60% от населението на цялата община живее в
общинския център. Наличният сграден фонд е в сравнително добро състояние, но има
жилища без водоснабдяване и канализация в някои от крайните части. Изградени са
няколко групи от едропанелни сгради, като едната група е от недовършени сгради.
Техническа инфраструктура: Водоснабдяването в населеното място е напълно
изградено. Водопроводната мрежа е силно амортизирана, поради което има големи загуби
и увеличаващ се недостиг на водни количества при увеличена през последните години
сезонна и целогодишна консумация. Канализация има само в централната част, като
отпадните води се заустват в реката непречистени. Към момента се изпълнява комплексен
проект за реконструкция на ВиК мрежата на гр. Трън и изграждане на ПСОВ, с което
проблемът с отвеждането на отпадните води ще бъде решен.
Улична мрежа: Уличната мрежа е добре развита с основни направления
разположени успоредно по хоризонталите на терена. Улиците са асфалтирани, но поголямата част от тях не са в добро състояние, без тротоари, и се нуждаят от основни
ремонти и обновяване. Улицата, която води към националния туристически обект
„Ждрелото на р.Ерма”, също има нужда от реконструкция.
Икономика и труд: Основната част от икономиката на общината е съсредоточена
в гр. Трън, както в производствения сектор, така и в сферата на обслужването.
Обществено обслужване: В гр. Трън са съсредоточени всички елементи на
социалната инфраструктура на общината, на зелените пространства за обществено
ползване и голяма част от икономическите дейности. Системата на образованието се
състои от две заведения – ОДЗ „Ален мак” и СОУ „Гео Милев”, които обслужват цялата
община. СОУ „Гео Милев” се посещава от 307 ученика, като 92% от тях са от града и само
8% са от селата. Здравеопазването се състои от кабинетите на трима общопрактикуващи
лекари и трима стоматолози, което отговаря на броя на населението. В града има две
аптеки. Социалните дейности и услуги се осъществяват от служба „Социално
подпомагане”. Единственото читалище в общината е в града - Народно читалище „Гюрга
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Пинджурова”, в което е и библиотеката. В града има исторически музей открит през 2010
г., в който има постоянна етнографска експозиция. Под негово ръководство са още два
музея – Музей на киселото мляко в с. Студен извор, открит 2007 г.,

и Музей на

бусинската керамика в с.Бусинци. Обектите на спорта в общината също се намират в гр.
Трън. Двата основни обекта са градски стадион и спортна зала за баскетбол и волейбол. В
СОУ „Гео Милев” се строи спортен комплекс с плувен басейн.
Културно наследство и защитени зони и територии: На територията на града
има общо 7 бр. НКЦ: 2 бр. НКЦ от национално значение: манастир „Св. Архангел
Михаил”, който е едновременно и художествен, и скална църква „Св. Петка” (параклис
„Пещернята”); 2 бр. от местно значение: праисторическо селище и антична сграда, и 3 бр.
архитектурно-художествени без определена категория – църквата „Св. Петка“. Землището
попада в територията на Защитена зона от Натура 2000 по Директивата за опазване на
птиците.
Територията на населеното място е обзаведена в достатъчна степен с елементи на
функционалните системи, предвид броя на населението и тенденциите в демографското
развитие. Необходимо е да се повиши качеството на пътната и уличната мрежа, както и
на инженерните инфраструктурни системи.
Към общинския център гр. Трън са включени и селата Ломница, Банкя и Богойна,
които се намират на север от него в полите на планината Руй и са транспортно свързани с
останалата част от страната през града. Общи характеристики и за трите села са
отсъствието на обществено обслужване, което се осъществява в гр. Трън. Кметството в с.
Ломница е закрито, но сградата е в добро състояние и може да се използва с друго
предназначение. Уличната мрежа в селата е добре развита с основни направления
разположени успоредно по хоризонталите на терена и поречията на реките. Улиците не са
асфалтирани, без тротоари, и се нуждаят от основни ремонти и обновяване. Асфалтирана е
само главната улица, по която минава и трасето на местния път към града.
Водопроводната мрежа е силно амортизирана, поради което има големи загуби и
увеличаващ се недостиг на водни количества. Канализация няма. Електричество се
доставя чрез въздушни кабелни линии. Землищата на селата попадат в територията на
Защитена зона от Натура 2000 по Директивата за опазване на птиците, на територията на
селата няма архитектурно – строителни културни ценности.
Село Ломница
Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение: С.
Ломница е на разстояние 5,6 км от общинския център гр. Трън. Разположено е на север от
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гр. Трън, в гънките на планината Руй, по поречието приток на р. Ерма, на надморска
височина средно 730 м.
Пространствена структура и обитаване: Пространствената структурата на селото е
линеарна и силно издължена по поречието на притока на р. Ерма и се състои от няколко
махали, част от които разпръснати в склоновете на планината. Махалите са възниквали
около кошари за отглеждане на кози и овце. Няма ясно разпознаваемо централно
пространство. Жилищното застрояване е нискоетажно свободно разположено в
поземлените имоти. Изграден е паркинг и място за пикник в подстъпа към ждрелото,
които имат нужда от ремонти реконструкция, не достигат местата за паркиране.
Сравнително малка част от жилищният фонд не се обитава. Наличният сграден фонд се
състои от нови сгради за вилен отдих в сравнително добро състояние и стари
амортизирани жилищни и стопански сгради. В непосредствена близост до реката има
изоставена почивна станция.
Икономика и труд: В селото се осъществява селскостопанска дейност, главно
отглеждане на животни, и частично туризъм поради непосредствената близост с ждрелото
на р. Ерма.
В землището на селото има 8бр. археологически обекта, частично проучени и с
определена категория „местно значение“. Селото е добило функциите на сателит на
гр.Трън, като се забелязва засилен интерес към вилния отдих и туризма.
Село Богойна
Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение: с.
Богойна е на разстояние 15,6 км от общинския център гр. Трън. Разположено е на север
от гр. Трън, в гънките на планината Руй, по поречието на р. Ерма, на надморска височина
средно 730 м. Достъпен е по планински път през с. Ломница.
Пространствена структура и обитаване: Пространствената структурата на селото
е линеарна разчленена в склоновете на планината. Има ясно разпознаваемо централно
пространство в пресечната точка на двете главни улици. Жилищното застрояване е
нискоетажно, свободно разположено в поземлените имоти. Сградният фонд е
амортизиран. Има един туристически обект – заведение за хранене. Сравнително малка
част от жилищният фонд се обитава – 10 %.
Икономика и труд: В селото работи заведение за хранене „Рибарника”, няма
друга икономическа дейност.
Селото е сателит на гр. Трън и е със затихващи функции и труден достъп. На
територията му няма установени НКЦ. Перспектива има в развитието на вилен отдих,
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малки туристически обекти или природосъобразно отглеждане на животни, което изисква
подобряване на транспортната достъпност.
Село Банкя
Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение: С. Банкя е
на разстояние 5,2 км от общинския център гр. Трън. Разположено е на север от гр. Трън, в
гънките на планината Руй, по поречието на р. Ябланица, на надморска височина средно
730 м. Достъпно е по местен път, който се отклонява на север от РПМ ІІ-63. В землището
на селото е природната забележителност Ябланишко ждрело. Изградена е и екопътека.
Пространствена структура и обитаване: Пространствената структурата на селото
е линеарна разчленена в склоновете на планината, с три лъча по поречието на реки. Има
ясно разпознаваемо централно пространство в пресечната точка на двете главни улици.
Жилищното застрояване е нискоетажно свободно разположено в поземлените имоти.
Сградният фонд е амортизиран. В селото е изграден плувен басейн с минерална вода и
заведение за хранене. Сравнително малка част от жилищния фонд се обитава. Засилен е
интересът към изграждането на вили за сезонен отдих.
Икономика и труд: в селото работи заведение за хранене „Бай Рашо”, цех за
бутилиране на минерална вода „Торн спринг”, гранична застава, плувен басейн.
Обекти на КИН: В селото са регистрирани 28 бр. декларирани архитектурностроителни паметници без определена категория. При оглед на място се установява, че
повечето от старите сгради са в много лошо физическо състояние, а някои от тях са се
саморазрушили. Необходимо е преразглеждане и оценка на реалната научна и културна
стойност на обектите и актуализиране на списъка с НКЦ.
Селото е сателит на гр. Трън и е със затихващи функции. Перспектива има в
развитието на малки туристически обекти свързани с минералната вода и изградената
екопътека, вилен отдих или природосъобразно земеделие.
Включени населени места
Туроковци

с.Туроковци

с.Бераинци

ЕКАТТЕ община - населено място

PER51-73479

PER51-03873

Площ землище, ха

1577,674043

229,705836

Категория

7

8

Население

135

36

Кметство Туроковци се състои от селата Туроковци и Бераинци. Селата са
разположени в Знеполе, от двете страни на основната комуникационна ос РПМ ІІ-63.
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Двете села са на 2 км едно от друго. В близост е промишлената зона на гр. Трън, в която
няма работещи предприятия. Землищата на селата попадат в територията на Защитена
зона от Натура 2000 по Директивата за опазване на птиците, включително самото с.
Туроковци.
Село Туроковци
Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение: С.
Туроковци е на разстояние 6 км от общинския център гр. рън. Достъпно е по местен път,
който се отклонява на север от РПМ ІІ-63. Общинската част от пътя с дължина 1 км се
нуждае от ремонт. Разположено е на запад от гр. Трън, в гънките на планината Руй, в
североизточната част на Знеполе, на надморска височина средно 850 м.
Пространствена структура и обитаване: Пространствената структурата на селото
е сравнително компактна, разчленена частично в склоновете на планината, с пет лъча
основни направления. Има ясно разпознаваемо централно пространство в пресечната
точка на петте улици. Жилищното застрояване е нискоетажно свободно разположено в
поземлените имоти. Сградният фонд е в сравнително добро състояние и се състои от 60%
масивни сгради и 40% кирпичени паянтови сгради. Част от къщите се ползват сезонно за
вили.
Обекти на КИН: В землището на селото има два археологически обекта – антични
селища. Обектите са проучени и са с категория „местно значение“. В селото има 8бр.
декларирани архитекурно-строителни паметници без определена категория – къщи 7 бр. и
една църква „Св. Архангели”.
Във функционално отношение селото е сателит на гр. Трън, въпреки че е
самостоятелно

кметство.

Перспектива

има

в

развитието

на

промишленост

в

съществуващата промишлена зона, която се намира между селото и гр.Трън. Поради
близостта с града към настоящия момент няма необходимост от осигуряване на
обществено обслужване, но с развитието на промишлената зона е вероятно да се появи
такава.
Село Бераинци
Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение: С.
Бераинци е на разстояние 6 км от общинския център гр. Трън. Достъпно е по местен път,
който се отклонява на юг от РПМ ІІ-63. Общинската част от пътя с дължина 1 км се
нуждае от ремонт. Разположено е на запад от гр. Трън, в гънките на Лешниковска
планина, в югоизточната част на Знеполе, на надморска височина средно 790 м.
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Пространствена структура и обитаване: Пространствената структурата на селото
е сравнително компактна, с ортогонална структура. Няма ясно разпознаваемо централно
пространство. Жилищното застрояване е нискоетажно свободно разположено в
поземлените имоти. Сградният фонд е в сравнително добро състояние. Голяма част от
къщите са нови, масивни, и се ползват сезонно за вили. Необходимо е изграждането на
водоснабдяване за вилите.
Обекти на КИН: В землището на селото има пет археологически обекта – антични
селища, праисторически некропол и светилище, ранновизантийско селище. Обектите са
проучени и имат категория „местно значение“.
Във функционално отношение селото е сателит на гр. Трън. Перспектива има в
развитието на промишленост в съществуващата промишлена зона, която се намира между
селото и гр. Трън, и в развитието му като вилна зона на Перник и София. Поради
близостта с града към настоящия момент няма необходимост от осигуряване на
обществено обслужване, но водопроводната мрежа се нуждае от обновяване.
Включени населени места
Филиповци

с.Филиповци

ЕКАТТЕ община - населено място

PER51-76114

Площ землище, ха

1848,243

Категория

7

Население

148

Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение: Кметство
Филиповци се развива от двете страни на основната комуникационна ос на общината РПМ
ІІ-63 и е на разстояние 8 км от общинския център гр. Трън. Към селото има седем махали,
които се свързват с него по местни пътища. Разположено е на изток от гр. Трън, по
долината на р. Ябланица, на надморска височина средно 800 м.
Техническа инфраструктура: Уличната мрежа в селото е добре развита. Главната
улица на селото е РПМ ІІ-63, който минава успоредно на поречието на р. Ябланица.
Махалите се развиват по направления перпендикулярни на главната комуникационна ос.
Улиците с изключение на път ІІ-63 не са асфалтирани, без тротоари, и се нуждаят от
основен ремонт и обновяване. Водопроводната мрежа е амортизирана и има нужда от
частичен ремонт. Канализация няма. Електричество се доставя чрез въздушни кабелни
линии. Част от землището попада в територията на Защитена зона от Натура 2000 по
Директивата за опазване на птиците и Директива за опазване на местообитанията.
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Пространствена структура и обитаване: Пространствената структурата на селото
е линеарна, състояща се от перпендикулярни направления на основната комуникационна
ос. Няма ясно очертано централно пространство. Махалите са пръснати в склоновете на
север и юг от селото и се свързват с него чрез напречни връзки и път РПМ ІІ-63.
Жилищното застрояване е нискоетажно свободно разположено в поземлените имоти.
Сградният фонд е в сравнително добро състояние и се състои от 80% масивни сгради и
20% паянтови сгради.
Обекти на КИН: В землището на селото има 15 бр. идентифицирани НКЦ, от
които 7 бр. археологически обекти – праисторически и антични селища, част от римски
водопровод, средновековна крепост и селище. Обектите са проучени. Два от обектите –
останки от селище в местността „Уишански камък“ и стражева кула са с категория
„национално значение“, а останалите 5 бр. са с категория „местно значение“. В селото има
8 бр. декларирани архитекурно-строителни паметници без определена категория.
Във функционално отношение селото е сателит на гр. Трън, въпреки че е
самостоятелно кметство. Перспектива има в развитието на производствени и стопански
дейности в съществуващата промишлена зона, която се намира на територията на бившия
стопански двор, за която има осигурен пряк транспортен достъп. Поради близостта с града
към настоящия момент няма необходимост от осигуряване на обществено обслужване, но
с развитието на промишлената зона е вероятно да се появи такава.
Кметски наместничества:
Включени населени места
Бусинци

Бусинци

Студен извор

Радово

ЕКАТТЕ община - населено място

PER51-07096

PER51-70086

PER51-61501

Площ землище, ха

1056,169

322,1171

453,8372

Категория

8

8

8

Население

44

8

25

Кметско наместничество Бусинци се състои от селата Бусинци, Студен извор и
Радово. Селата са разположени в котловината Знеполе, в разширението на югоизток, на
разстояния от приблизително 2,5 км от двете страни на третокласен път ІІІ-637. Села са
на 5,5 км едно от друго, като се свързват помежду си по местни пътища – отбивки на път
ІІІ-637. В близост е промишлената зона на гр. Трън, в която няма работещи предприятия.
Част от землищата на селата попадат в територията на Защитена зона от Натура 2000 по
Директивата за опазване на птиците.
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Във функционално отношение селата са сателити на гр. Трън. Перспектива има в
развитието на промишленост в съществуващата промишлена зона, която се намира между
селата и гр. Трън, както и в промишлената зона на територията на бившия стопански двор
на с.Радово. Перспектива има и във функцията „вилен отдих“.
Село Бусинци
Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение: С.
Бусинци е на разстояние 8 км от общинския център гр. Трън. Достъпно е по местен път,
който се отклонява на югоизток от третокласен път ІІІ-637. Разположено е на запад от гр.
Трън, в гънките на Ерулска планина, на надморска височина средно 820м.
Пространствена структура и обитаване: Пространствената структурата на селото
е сравнително компактна, разчленена частично в склоновете на планината. Има ясно
разпознаваемо централно пространство, в обсега на което е разположена сградата на
Музея на бусинската керамика. Жилищното застрояване е нискоетажно свободно
разположено в поземлените имоти. Сградният фонд е в сравнително добро състояние и се
състои от 60% масивни сгради и 40% кирпичени паянтови сгради. Част от къщите се
ползват сезонно за вили.
Обекти на КИН: В землището на селото има 10 бр. обекти на НКЦ. Четирите
археологически обекта – антично селище, останки от рударство и два оброка, са с
категория „национално значение“. Църквата „Св.Никола” е архитектурно-художествен
паметник, а стенописите в нея са художествен паметник. В селото има 5 бр. декларирани
архитекурно-строителни обекта без определена категория – къщи.
Село Студен извор
Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение: с.Студен
извор е на разстояние 6,5 км югозападно от общинския център гр.Трън, на надморска
височина средно 820м. Достъпно е по местен път, който се отклонява на запад от
третокласен път ІІІ-637.
Пространствена структура и обитаване: Селото е сравнително малко по площ, с
компактна пространствена структурата, разчленена частично в склоновете на планината
на две махали. Има разпознаваемо централно пространство. Жилищното застрояване е
нискоетажно свободно разположено в поземлените имоти. Сградният фонд е в
сравнително добро състояние и се състои от 70% масивни сгради и 30% кирпичени
паянтови сгради. Част от къщите се ползват сезонно за вили.
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Обекти на КИН: В селото има един

архитектурно-художествен паметник -

църквата „Св. Апостол Петър”, който е без определена категория. В селото се намира
Музея на киселото мляко.
Село Радово
Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение: С. Студен
извор е на разстояние 6,5 км югозападно от общинския център гр.Трън, на надморска
височина средно 820 м. Достъпно е по местен път, който се отклонява на запад от
третокласен път ІІІ-637.
Пространствена структура и обитаване: Селото е сравнително малко по площ, с
компактна пространствена структурата, разчленена частично в склоновете на планината.
Има разпознаваемо централно пространство. Жилищното застрояване е нискоетажно
свободно разположено в поземлените имоти. Сградният фонд е в сравнително добро
състояние и се състои от 70 % масивни сгради и 30 % кирпичени паянтови сгради. Част от
къщите се ползват сезонно за вили.
Обекти на КИН: В землището на селото има 19 бр. идентифицирани обекти НКЦ.
Петте

археологически

обекта

–

три

антични

селища,

античен

водопровод

и

ранносредновековна църква, са с категория „местно значение“. В селото има 12 бр.
декларирани архитекурно-строителни паметници без определена категория – къщи 11 бр.
и църквата „Св. Иван”. Църквата „Св. Йоан Предтеча” е архитектурно-художествен и
художествен обект, също без определена категория.
Включени населени места
Велиново

Велиново

Милкьовци

ЕКАТТЕ община - населено място

PER51-10478

PER51-48249

Площ землище, ха

1476,611

1146,441

Категория

8

8

Население

27

28

Кметско наместничество Велиново се състои от селата Велиново и Милкьовци.
Селата са разположени в долина между планините Ерулска и Стража. По-голямото с.
Велиново е разположено в по-ниската част и се свързва с общинския център чрез местен
път ІІІ-6301, който се влива в основната комуникационна ос РПМ ІІ-63 в с. Филиповци.
Двете села са на 4,7 км едно от друго, и на разстояние 10,3 км от гр. Трън по местен път
ІІІ-6301. Пътят не е в добро състояние. Населението в селата е с отрицателен прираст.
Асфалтирана е само главната улица, по която минава и трасето на местния път ІІІ-6301
към града. Част от землището на с. Велиново попада в територията на Защитена зона от
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Натура 2000 по Директивата за опазване на птиците. Речното корито се нуждае от
почистване.
Във функционално отношение селата са сателити на гр.Трън. Перспектива има в
развитието им като вилна зона. Поради близостта с града и намалялото население към
настоящия момент няма необходимост от осигуряване на обществено обслужване.
Село Велиново
Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение: С.
Велиново е на разстояние 10,3 км от общинския център гр. Трън. Разположено е на
югоизток от гр. Трън, на надморска височина средно 890 м. Достъпно е по местен път ІІІ6301, който се отклонява на юг от РПМ ІІ-63 в с. Филиповци и прави кръг на юг като се
свързва с РПМ ІІ-63 западно от гр. Трън, минавайки през с. Глоговица. Общинската част
от пътя с дължина 16 км се нуждае от ремонт.
Пространствена структура и обитаване: Пространствената структурата на селото
е сравнително компактна, с ясно очертано централно пространство в пресечната точка на
двете главни улици, които са части от местен път ІІІ-6301. Жилищното застрояване е
нискоетажно свободно разположено в поземлените имоти. Сградният фонд не е в добро
състояние. Повече от 70% от жилищните сгради са кирпичени с паянтова конструкция.
Има 10 бр. самосрутили се сгради. Малка част от къщите се ползват сезонно за вили.
Обекти на КИН: В землището на селото има 7 бр. обекти НКЦ. Два от тях са
археологически с категория „местно значение“ – средновековна крепост и манастир
„Св.Богородица”, чиято църква е художествен паметник. В селото има 4 бр. декларирани
архитекурно-строителни паметници без определена категория – частни къщи, две от които
са в лошо физическо състояние.
Село Милкьовци
Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение: С.
Милкьовци е на разстояние 15,3 км от общинския център гр. Трън. Разположено е на
югоизток от гр. Трън, на надморска височина средно 1000 м, в гънките на планината.
Достъпно е по местен път 6301, през с. Велиново. Пътят е в лошо състояние, асфалтиран е
частично, а след селото по посока с. Ерул се превръща в горски черен път.
Пространствена структура и обитаване: Пространствената структурата на селото
е издължена по пътя, без очертано централно пространство. Жилищното застрояване е
нискоетажно свободно разположено в поземлените имоти. Сградният фонд е в добро
състояние, има нови къщи и строителство с цел вилен отдих.
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Обекти на КИН: В селото има 15 бр. декларирани архитекурно-строителни
паметници без определена категория – частни къщи, от които 6 бр. са разрушени, а 8 бр.
са в добро състояние.
Включени населени места
Глоговица

Глоговица

ЕКАТТЕ община - населено място

PER51-15134

Площ землище, ха

1392,606

Категория

8

Население

70

Село Глоговица
Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение: С.
Глоговица е разположено на разстояние 6 км от общинския център гр. Трън, на юг от
него, на надморска височина средно 800 м, в подножието на Ерулска планина. Свързва се
с общинския център чрез местен път ІІІ-6301, който се влива в основната комуникационна
ос РПМ ІІ-63 западно от гр. Трън, при промишлената зона. Пътят не е в добро състояние.
Землището на с. Глоговица не попада в територията на защитена зона.
Пространствена структура, улична мрежа и обитаване: Пространствената
структурата на селото е силно разчленена, съставена от няколко махали развити линеарно
по пътищата и деретата на потоците. Няма ясно очертано централно пространство, за
наличието на което може да се съди по единствената обществена сграда, която не
функционира. Жилищното застрояване е нискоетажно свободно разположено в
поземлените имоти. Частично е асфалтирана само главната улица, която се свързва с
трасето на местния път ІІІ-6301 към града. Сградният фонд е в сравнително добро
състояние, има множество новопостроени сгради. Една четвърт от къщите се ползват
сезонно за вили, една четвърт се обитават постоянно, останалите са необитаеми и
полуразрушени.
Техническа инфраструктура: Обзавеждането на територията с техническа
инфраструктура е силно затруднено от разчленената структура на селото и разпръснатите
махали. Водопроводната мрежа е силно амортизирана, нуждае се от основен ремонт. Има
нужда от ново водохващане и водоснабдяване на част от махалите.
Икономика и труд: В селото няма действащи предприятия, жителите се занимават
със земеделие. Бившият стопански двор е разположен от западната страна. В
непосредствена близост е промишлената зона на гр. Трън, в която няма работещи
предприятия. В центъра на селото има сграда за магазин, който не работи.
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Обекти на КИН: В землището на селото има 8 бр. обекти НКЦ. Двата
археологически обекта – средновековна крепост и некропол „Градище” са с категория
„местно значение“. В селото има 6 бр. декларирани архитекурно-строителни паметници
без определена категория – частни къщи, които са в не добро физическо състояние, а
четири от тях са напълно разрушени.
Във функционално отношение селото е сателит на гр. Трън. Перспектива има в
развитието на производствена дейност в съществуващата промишлена зона, която се
намира между селото и гр. Трън, в биоземеделие и вилен отдих.
Включени населени места
Главановци

Главановци

Насалевци

Рани луг

Милославци

Цегриловци

ЕКАТТЕ община населено място
Площ землище, ха

PER51-14979

PER51-51130

PER51-62205

PER51-48252

PER51-78327

519,7896

709,2914

781,5625

1015,561

653,9299

Категория

7

8

8

8

8

Население

108

14

32

29

15

Кметско наместничество Главановци се състои от селата Главановци, Насалевци,
Рани луг, Цегриловци и Милославци. Селата са разположени в северния край котловината
Знеполе по поречието на р. Ерма, в подножието на планината Руй. Единствено с.
Цегриловци е разположено от южната страна на долината, в гънките на Ерулска планина.
По-голямото с. Главановци е разположено на основната комуникационна ос РПМ ІІ-63, на
разстояние 11,3 км от гр. Трън. Землищата на селата попадат в територията на Защитена
зона от Натура 2000 по Директивата за опазване на птиците и Директивата за опазване на
местообитанията.
Село Главановци
Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение:
с.Главановци е на разстояние 11,3 км от общинския център гр.Трън. Разположено е на
запад от гр.Трън, на надморска височина средно 790 м. Достъпно е по РПМ ІІ-63, който
минава през селото.
Пространствена структура и обитаване: Пространствената структурата на селото
е сравнително компактна, но без ясно очертано централно пространство, наченки на
каквото има в пресечната точка на двете главни улици, едната от които е РПМ ІІ-63.
Селото е развито по двете улични направления, по скатовете на планината. Жилищното
застрояване е нискоетажно свободно разположено в поземлените имоти, които са с голяма
площ. Повече от половината от сградния фонд не е в добро състояние, жилищните сгради
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са кирпичени с паянтова конструкция. Около една трета от къщите се ползват сезонно за
вили.
Обекти на КИН: В землището на селото има 12 бр. обекти НКЦ. Два
археологически обекта – антично и средновековно селище и останки от старо рударство са
с категория „местно значение“, а другите два – надгробна могила и останки от манастир, с
категория „национално значение“. Стенописите в църквата „Свети Николай“ са
художествен обект. В селото има 7 бр. декларирани архитекурно-строителни паметници
без определена категория – частни къщи, 4бр. от които са разрушени.
Село Насалевци
Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение:
с.Насалевци е на разстояние 13 км западно от общинския център гр. Трън. Достъпно е по
РПМ ІІ-63 и отбивка към него в северна посока през с. Главановци. Разположено е на
надморска височина средно 820 м.
Пространствена структура и обитаване: Пространствената структурата на селото
е сравнително компактна, аморфна и без ясно очертано централно пространство. Селото е
развито северно от общинския път, в полите на планината. Жилищното застрояване е
нискоетажно свободно разположено в поземлените имоти. Сградният фонд не е в добро
състояние. Около половината от жилищните сгради са масивни, а останалите са с
паянтова конструкция, като една трета от тях са необитаеми. Има самосрутили се сгради.
Обекти на КИН: Църквата „Св. Богородица” е архитектурно-художествен и
художествен паметник, който не е в добро физическо състояние.
Село Рани луг
Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение: С. Рани
луг е на разстояние 14 км западно от общинския център гр. Трън. Достъпно е по РПМ ІІ63 и отбивка към него в северна посока през с. Главановци. Разположено е на надморска
височина средно 820м.
Пространствена структура и обитаване: Пространствената структурата на селото
е аморфна, развита северозападно от пътя в полите на планината, с очертано централно
пространство. Жилищното застрояване е нискоетажно свободно разположено в
поземлените имоти. Сградният фонд не е в добро състояние. Около половината от
жилищните сгради са масивни, половината са с паянтова конструкция, като една трета от
тях са необитаеми. Почти половината от сградния фонд се ползва сезонно за вилен отдих.
Обекти на КИН: В землището на селото има 4 бр. обекти НКЦ. Два от
археологическите обекти – ранносредновековна крепост и надгробна могила, са с
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категория „национално значение“, средновековното селище от север е с категория „местно
значение“. Църквата „Св. Николай Мирликийски” е архитектурно-художествен и
художествен паметник, без определена категория, който не е в добро физическо
състояние.
Село Милославци
Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение: С.
Милославци е на разстояние 13 км западно от общинския център гр. Трън. Достъпно е по
РПМ ІІ-63 и отбивка към него в северна посока преди/източно от с. Главановци.
Разположено е на надморска височина средно 850 м.
Пространствена структура и обитаване: Пространствената структурата на селото
е аморфна, разчленена, развита северно от пътя в полите на планината, с очертано
централно пространство и се състои от три части. Централната част е същинското село, а
към него са развити две нови махали с предимно вилни сгради. Жилищното застрояване е
нискоетажно свободно разположено в поземлените имоти, които са големи и равни. Около
половината от жилищните сгради са масивни нови вили, останалите са с паянтова
конструкция, като една трета от тях са необитаеми, има самосрутили се сгради. Почти
половината от сградния фонд се ползва сезонно за вилен отдих.
Обекти на КИН: В землището на селото има три археологически обекта –
средновековна крепост „Градище”, антично селище в м. ”Селище” и антична сграда в м.
“Църквище”. Обектите са с категория „местно значение”.
Село Цегриловци
Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение: С.
Цегриловци е на разстояние 16 км западно от общинския център гр. Трън. Достъпно е по
РПМ ІІ-63 и отбивка към него в южна посока западно от с.Главановци. Разположено е на
надморска височина средно 800 м.
Пространствена структура и обитаване: Пространствената структурата на селото
е сравнително компактна и развита в две посоки в подножието на планината, с очертано
централно пространство. Жилищното застрояване е нискоетажно свободно разположено в
поземлените имоти, които са големи и равни. Около една трета от жилищните сгради са
масивни, половината са с паянтова конструкция, като една трета от тях са необитаеми,
има самосрутили се сгради. Почти половината от сградния фонд се ползва сезонно за
вилен отдих. В селото е изградена къща за гости „Полската къща”.
Обекти на КИН: В землището на селото има 5 бр. обекти НКЦ. Три
археологически обекта – ранносредновековно селище, антично селище с категория
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„местно значение” и надгробна могила, която е с категория „национално значение“.
Църквата „Св.Спас” в селото е архитекурно-художествен паметник без определена
категория. Има един исторически обект с категория „национално значение“ – място на
сражение, местност „Яничева чука“.
Включени населени места
Долна Мелна

Долна Мелна

Горна Мелна

Дълга лука

Къшле

Шипковица

ЕКАТТЕ община населено място
Площ землище, ха

PER51-22201

PER51-16331

PER51-24517

PER51-41040

PER51-83209

2502,593

1675,61

1059,976

617,1932

1791,91

Категория

8

8

8

8

8

Население

31

11

9

1

1

Кметско наместничество Долна Мелна се състои от селата Долна Мелна, Горна
Мелна, Дълга лука, Къшле и Шипковица. Селата са разположени в югозападния край на
общината, по поречието на р. Треклянска, между планината Кървав камък и Еловишка.
Селата са достъпни по РПМ – път ІІІ-6372 и път ІІІ-637, който се влива в основната
комуникационна ос РПМ ІІ-63 западно от гр. Трън, в обсега на промишлената зона.
Землищата на селата попадат в територията на Защитена зона от Натура 2000 по
Директивата за опазване на местообитанията. С. Долна Мелна освен административно
може да осигури и частично обществено обслужване. Като тенденция се очертава
обединяването на селата в едно населено място на база броя на населението и
икономическата активност.
Село Долна Мелна
Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение: С. Долна
Мелна е на разстояние 25,1 км от общинския център гр. Трън. Разположено е югозападно
от гр. Трън, на надморска височина средно 1000 м. Селото е разположено на РПМ ІІІ6372.
Пространствена структура и обитаване: Пространствената структурата на селото
е линеарна, с ясно очертано централно пространство, от което тръгва черен път за с.
Къшле. Селото е развито по скатовете на планината успоредно от двете страни на пътя.
Жилищното застрояване е нискоетажно свободно разположено в поземлените имоти.
Повече от половината от сградния фонд не е в добро състояние. Повече от половината от
жилищните сгради са годни за обитаване. Около 30% от къщите се ползват сезонно за
вили.
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Обекти на КИН: В землището на селото има шест археологически обекта – пет
средновековни крепост, селище, рударско селище, некропол и църква и тракийско култово
съоръжение. Обектите са с местно значение.
Село Горна Мелна
Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение: С. Горна
Мелна е на разстояние 25,5 км от общинския център гр. Трън. Разположено е югозападно
от гр. Трън, на надморска височина средно 1200 м. Селото е разположено на отбивка в
западна посока от РПМ ІІІ-6372.
Пространствена структура и обитаване: Пространствената структурата на селото
е линеарна, разчленена, без централно пространство, състояща се от групи къщи
разположени покрай пътя. Жилищното застрояване е нискоетажно свободно разположено
в поземлените имоти. Около 70% от къщите са нови, масивни и се ползват сезонно за
вили. Останалите къщи са необитаеми и се рушат. В землището на селото няма
археологически обекти.
Село Дълга лука, Къшле и Шипковица
Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение: С. Дълга
лука е на разстояние 28,5 км от общинския център гр. Трън, на РПМ ІІІ-6372.
Разположено е югозападно от гр. Трън, на надморска височина средно 1100 м. Селата
Къшле и Шипковица са разположени на отбивки с дължина средно 5 км в западна
посока от РПМ ІІІ-6372, в склоновете на планината Кървав камък.
Пространствена структура и обитаване: Пространствената структурата на трите
села е линеарна, разчленена, без централно пространство, състояща се от групи къщи
разположени в един ред покрай пътя. С. Шипковица се състои от няколко махали
пръснати в склоновете, с малък брой къщи. Жилищното застрояване е нискоетажно
свободно разположено в поземлените имоти. Около една трета от къщите са нови,
масивни и се ползват сезонно за вили. Около 70% от всички сгради са годни за обитаване.
Останалите къщи са необитаеми и се рушат. В землището на с. Дълга лука и Къшле няма
археологически обекти. В землището на с. Шипковица има два археологически обекта от
Средновековието, останки от металообработване, които са с местно значение.
Включени населени места
Ездимирци

Ездимирци

Врабча

Проданча

ЕКАТТЕ община - населено място

PER51-27084

PER51-12139

PER51-58551

Площ землище, ха

998,505

1299,926

509,168

Категория

8

8

8
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Население

56

25

7

Кметско наместничество Ездимирци се състои от селата Ездимирци, Врабча и
Проданча. Селата са разположени в източния край на общината, на напречна връзка ІІІ813 към РПМ ІІ-63, на юг е Ездимирци, а на север последователно са Врабча и Проданча.
Землищата на селата попадат в територията на Защитена зона от Натура 2000 по
Директивата за опазване на птиците. Селата са сателити на общинския център по
отношение на обслужването. Перспективата им на развитие е в отдиха и биоземеделието и
животновъдството.
Село Ездимирци
Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение: С.
Ездимирци е на разстояние 7,5 км от общинския център гр. Трън. Разположено е
югоизточно от гр. Трън, на надморска височина средно 850 м. Селото е разположено в
тупик на път ІІІ-813.
Пространствена структура и обитаване: Пространствената структурата на селото
е разчленена, състояща се от няколко махали и без ясно очертано централно пространство.
Селото е развито по скатовете на планината успоредно от двете страни на пътя.
Жилищното застрояване е нискоетажно свободно разположено в поземлените имоти.
Повече от половината от сградния фонд не е в добро състояние. Около 70% от жилищните
сгради са масивни и годни за обитаване. Около половината от къщите се ползват сезонно
за вили. Има около една пета стари необитаеми паянтови сгради, които се рушат.
Обекти на КИН: В селото има 11 бр. декларирани архитектурно-строителни
паметници – жилищни сгради, които са в добро физическо състояние.
Село Врабча и Проданча
Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение: С. Врабча
и с. Проданча са на разстояние 10 км от общинския център гр. Трън. Разположени са
североизточно от гр. Трън, последователно по трасето на път ІІІ-813, в южните скатове на
Гребен планина, на надморска височина средно 950 м.
Пространствена структура и обитаване: Пространствената структурата на селата
е разчленена, състояща се от множество махали и без ясно очертано централно
пространство. Махалите са пръснати по скатовете на планината успоредно от двете страни
на пътя. Жилищното застрояване е нискоетажно свободно разположено в поземлените
имоти. Повече от половината от жилищните сгради са масивни и годни за обитаване.
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Половината от къщите се ползват сезонно за вили. Има около 20% стари необитаеми
паянтови сгради, които се рушат.
Обекти на КИН: В землището на с.Врабча има 6 бр. археологически обекта от
местно значение – праисторическо, тракийско и антично селища, средновековна крепост и
селище, тракийска крепост и селище. В землището на с.Проданча има 2 бр.
археологически обекта от местно значение – антично селище и крепост.
Включени населени места
Ерул

Ерул

ЕКАТТЕ община - населено място

PER51-27601

Площ землище, ха

1372,107

Категория

8

Население

35

Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение: С. Ерул е
разположено на разстояние 19 км от общинския център гр. Трън, на юг от него, на
надморска височина средно 1200 м, в гънките на Ерулска планина. Свързва се с
общинския център през селата Глоговица и Милкьовци чрез местен път ІІІ-6301, който се
влива в основната комуникационна ос РПМ ІІ-63 западно от гр. Трън, при промишлената
зона. Пътят не е в добро състояние, а след с. Милкьовци преминава в черен път.
Землището на с. Ерул не попада в територията на защитена зона. Във функционално
отношение селото е сателит на гр. Трън. Перспектива има в развитието на биоземеделие и
отдих и туризъм.
Пространствена структура, улична мрежа и обитаване: Пространствената
структурата на селото е силно разчленена, съставена от няколко махали развити линеарно
по пътищата или на групи. Няма ясно очертано централно пространство. Жилищното
застрояване е нискоетажно свободно разположено в поземлените имоти. Частично е
асфалтирана само главната улица, която се свързва с трасето на местния път ІІІ-6301 към
града. Сградният фонд, който се обитава, е в сравнително добро състояние, има
множество новопостроени сгради. Малка част от къщите, една пета, се ползват сезонно за
вили, една четвърт се обитават постоянно, останалите са необитаеми и полуразрушени.
Техническа инфраструктура: Обзавеждането на територията с техническа
инфраструктура е силно затруднено от разчленената структура на селото и разпръснатите
махали.
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Обекти на КИН: В землището на селото има един археологически обект –
праисторическо пещерно селище в пещера „Ямка”, който е с категория „национално
значение“.
Зелениград
ЕКАТТЕ община - населено място

Включени населени места
Зелениград

Забел

Ярловци

Лешниковци

PER51-30716

PER51-30017

PER51-87566

PER51-43551

1406,238

1083,942

Площ землище, ха

1912,699

606,970

Категория

8

8

8

8

Население

65

28

56

18

Село Зелениград и Забел
Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение: С.
Зелениград и с.Забел са на разстояние 10 км от общинския център гр. Трън. Разположени
са северозападно от гр. Трън, на последователни отбивки общински пътища по трасето на
РПМ ІІ-63, в южните скатове на Руй планина, на надморска височина средно 760м.
Пространствена структура и обитаване: Пространствената структурата на селата
е сравнително компактна, характерна за селата по северната дъга на Знеполе. С. Забел се
състои от две части, като едната махала се е образувала покрай Забелски хан на самия път
ІІ-63. Жилищното застрояване е нискоетажно свободно разположено в поземлените
имоти. Около 60% от жилищните сгради са масивни и годни за обитаване. Около
половината от къщите се обитават постоянно, една трета се ползват сезонно за вили. Има
около една пета стари необитаеми паянтови сгради, които се рушат.
Обекти на КИН: В землището на с.Забел има 4 бр. археологически обекта от
национално значение – антично и средновековно селища, антични галерии. В землището
на с. Зелениград има 2 бр. археологически обекта от национално значение и 3 бр. от
местно значение – антично селище и крепост, средновековна скална църква,
средновековен водопровод. В с. Зелениград има 12бр. декларирани архитектурностроителни обекта – къщи, които не съществуват към момента или са почти напълно
разрушени.
Село Ярловци и Лешниковци
Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение: С.
Лешниковци и с. Ярловци са на разстояние съответно 14 км и 10 км от общинския
център гр. Трън. Разположени са югозападно от гр. Трън, на отбивка общински път по
трасето на РПМ ІІ-63, на надморска височина средно 760м. Населените места се развиват
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в посока вилен отдих. Перспектива има в развитието на зона за отдих покрай язовир
„Ярловци”, която да включва спортен риболов и други спортни дейности.
Пространствена структура и обитаване: Пространствената структурата на
с.Ярловци е сравнително компактна, леко издължена по трасето на пътя, който минава
през селото и отива към с.Лешниковци. С.Лешниковци се състои от три части – една
основна компактна част и две сателитни махали. Жилищното застрояване е нискоетажно
свободно разположено в поземлените имоти. Около 50% от жилищните сгради са масивни
и годни за обитаване. Около 30% от къщите се обитават постоянно, 30% се ползват
сезонно за вили и се поддържат. Има около 20% стари необитаеми паянтови сгради, които
се рушат.
Обекти на КИН: В землището на с.Лешниковци има 1 бр. археологически обект от
местно значение – антично селище в двора на ТКЗС. В землището на с.Ярловци има 10 бр.
обекти на НКЦ - 3 бр. археологически обекта от национално и местно значение – антично
селище и крепост, антична баня, средновековна крепост, а също 6 бр.декларирани
архитектурно-строителни обекта – къщи, които са в лошо физическо състояние, а 4 бр. от
тях са разрушени. Има един архитектурно-строителен и художествен паметник – църквата
„Св.Димитър”, която е от национално значение.
Костуринци

Включени населени места
Костуринци

Еловица

Стайчовци

ЕКАТТЕ община - населено място

PER51-39027

PER51-27351

PER51-68641

Площ землище, ха

1195,729

1013,645

1634,22

Категория

8

8

8

Население

30

23

25

Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение: С.
Костуринци, Стайчовци и Еловица са на разстояние съответно 10,5 км, 14 км и 14 км от
общинския център гр. Трън. Разположени са югозападно от гр. Трън, на РПМ ІІІ-637 и ІV6372, по склоновете на Еловишка планина, на надморска височина средно 760 м. С.
Еловица е много малко и по-скоро гравитира като махала на с. Костуринци.
Пространствена структура и обитаване: Пространствената структурата на
селата е линеарна, издължена по трасето на пътя. Селата са съставени от по няколко
махали, което е характерно за района. С. Стайчовци е с компактна структура, разположено
в задънка на пътя. Жилищното застрояване е нискоетажно свободно разположено в
поземлените имоти. Около повече от половината от жилищните сгради са масивни и
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годни за обитаване. Около половината от къщите се обитават постоянно, а една трета се
ползват сезонно за вили. Има около 20% стари необитаеми паянтови сгради, които се
рушат. В с. Еловица почти всички къщи са паянтови и в лошо състояние.
Обекти на КИН: В землището на с. Костуринци има 1 бр. археологически обект –
антична крепост от местно значение, а в селото е църквата „Св. Богородица”, която е
архитектурно-строителен и художествен паметник без определена категория. В землището
на с. Стайчовци има 1 бр. археологически обект от местно значение – антично и
средновековно селище и крепост, а в селото е църквата „Св. Никола”, която е
архитектурно-строителен и художествен паметник без определена категория. В с. Еловица
има 1бр. археологически обект – средновековна крепост и един исторически паметник –
място на сражение на Трънския партизански отряд, и двата с местно значение.
Включени населени места
Лева река

Лева река

Горочевци

Видрар

Докьовци

Пенкьовци

ЕКАТТЕ община населено място
Площ землище, ха

PER51-43195

PER51-17077

PER51-11017

PER51-21854

PER51-55814

1337,909

1025,865

1245,831

2441,684

Категория

8

8

8

8

8

52

10

31

24

Население

1414,477

38

Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение: Групата
от села в кметско наместничество Лева река са на разстояние средно 26 км от общинския
център гр. Трън. Разположени са югозападно от гр. Трън, на РПМ ІІІ-637, на надморска
височина средно 1200 м. Във функционално отношение селата са сателити на гр. Трън.
Село Лева река има потенциал като местоположение да изпълнява функциите на вторичен
център на обслужване за групите от села на кметски наместничества Лева река и Долна
Мелна. В района се чувства нужда от осигуряване на обществено обслужване от първа
необходимост – снабдяване с хранителни продукти и медицинско обслужване. Около една
трета от годния сграден фонд се обитава сезонно.
Пространствена структура и обитаване: Пространствената структурата на селата
е силно разчленена и линеарна, издължена по трасето на пътя и разклоненията му. Селата
са съставени от по няколко махали, до които се стига по черен път. Махалите са се
образували покрай пътищата, покрай основния път ІІІ-637 има групи съставени само от
вилни сгради. В с. Лева река има обособено централно пространство. Жилищното
застрояване е нискоетажно свободно разположено в поземлените имоти, които са малък
наклон и голям размер. В с. Лева река има около една трета нови вилни сгради, а
останалите са стари паянтови сгради, постоянно обитаваните къщи са около една пета. В
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с. Видрар 40% от жилищните сгради са нови вили, постоянно се обитават 10% от къщите.
В с. Пенкьовци 25% от къщите са нови вили, 75% са стари паянтови сгради, част от които
не се обитават. В с. Докьовци има 30% нови вили и 70% стари паянтови сгради, постоянно
се обитават 15%.
Обекти на КИН: В землището на с. Видрар има 2 бр. археологически обект –
надгробна могила и останки от водопровод, които са с категория „национално значение“.
В землището на с. Горочевци има 1 бр. археологически обект от местно значение –
антично селище, а в селото е църквата „Св. Пророк Илия”, която е архитектурностроителен и художествен паметник. В с. Докьовци има 1 бр. археологически обект –
латинско гробище „Дедин дъб“, който е от национално значение, и един архитектурностроителен – църквата „Св. Богородица”. Освен тях има 20 бр. декларирани архитектурностроителни паметници – къщи, които са в добро физическо състояние, а една къща е
разрушена. В землището на с. Лева река има 4 бр. археологически обекта – три антични
селища и един средновековен манастир. Църквата на манастира „Св. 40 мъченици” е
археологически, архитектурно-строителен и художествен паметник от национално
значение. В землището на с. Пенкьовци има 7 бр. археологически обекта – едно антично
селище, две средновековни крепости и две средновековни църкви, като църквата
„Св.Николай Мирликийски” е и художествен паметник.
Мрамор

Включени населени места
Мрамор

Кожинци

Вукан

ЕКАТТЕ община - населено място

PER51-49196

PER51-37602

PER51-12348

Площ землище, ха

857,103

1265,296

809,147

Категория

8

8

8

Население

60

29

25

Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение: Групата
от села в кметско наместничество Мрамор са на разстояние средно 12 км от общинския
център гр. Трън. Разположени са югозападно от гр. Трън, с достъп по РПМ ІІІ-637, на
надморскависочина средно 1000 м. Във функционално отношение селата са сателити на
гр. Трън.
Пространствена структура и обитаване: Селата са съставени от по няколко
махали, до които се стига по черен път. Махалите са се образували покрай пътищата,
покрай основния път ІІІ-637 има групи съставени само от вилни сгради. Село Вукан и с.
Мрамор са със сравнително по-компактна структура, но без обособено централно
пространство. В с. Мрамор основната част е от западната страна на пътя. С. Кожинци е
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линеарно разположено покрай пътя. Жилищното застрояване е нискоетажно свободно
разположено в поземлените имоти. В с. Кожинци има около 40% масивни сгради,
половината от които се обитават постоянно, 60% са стари паянтови сгради, половината от
които са необитаеми. В с. Мрамор има около 40% масивни сгради, една трета от които се
обитават постоянно, 60% са стари паянтови сгради, половината от които са необитаеми. В
с.Вукан има около 35% масивни сгради, половината от които се обитават постоянно, 65%
са стари паянтови сгради, половината от които са необитаеми. Част от жилищните сгради
се ползват като вили.
Обекти на КИН: В с. Мрамор има 2 бр. архитектурно-строителени паметника –
частни къщи, които са в добро състояние. В землището на с. Вукан има 1 бр.
археологически обект от национално значение – антична и средновековна крепост, а в
селото е църквата „Св.вкмч Георги”, която е архитектурно-строителен и художествен
паметник от местно значение. В землището на с. Кожинци има 3 бр. археологически
обекта от местно значение – антична крепост, некропол и водопровод и праисторическо
пещерно селище.
Включени населени места
Неделково

Неделково

Парамун

Лялинци

Мракетинци

Бутроинци

ЕКАТТЕ община населено място
Площ землище, ха

PER51-51343

PER51-55453

PER51-44781

PER51-49182

PER51-07137

1489,162

1429,817

365,5393

1311,399

Категория

8

8

8

8

8

Население

58

35

35

12

13

1124,307

Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение: Групата
от села в кметско наместничество Неделково са на разстояние средно 15 км от общинския
център гр. Трън. Разположени са югоизточно от гр. Трън, с достъп по РПМ ІІ-63, на
надморска височина средно 960 м. Във функционално отношение селата са сателити на гр.
Трън.
Пространствена структура и обитаване: Селата са съставени от по няколко махали
и имат разчленена структура. Село Неделково се състои от две махали, едната от които е
на РПМ ІІ-63, без обособено централно пространство. В с. Парамун основната част е от
южната страна на пътя, а на самия път има още няколко махали. С. Мракетинци е
линеарно разположено в напречна отбивка непосредствено до РПМ ІІ-63. С. Бутроинци и
разположено над с. Филиповци, в планината, и има разчленена звездообразна структура.
С.Лялинци е със сравнително компактна структура и очертано централно пространство.
Жилищното застрояване е нискоетажно свободно разположено в поземлените имоти. В с.
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Бутроинци има около 20% масивни сгради, половината от които се обитават постоянно,
останалите къщи са стари и необитаеми. В другите села има около 40% масивни сгради,
една трета от които се обитават постоянно, 60% са стари паянтови сгради, половината от
които са необитаеми. Част от жилищните сгради се ползват като вили.
Обекти на КИН: В с. Неделково има 1бр. архитектурно-строителен паметник
„Рангелов хан”. В землището на с. Парамун има 1 бр. археологически обект от местно
значение – тракийска крепост. В землището на с. Лялинци има 3 бр. археологически
обекта: от национално значение – тракийска крепост и светилище при връх Любаш, от
местно значение - антично селище, и средновековна църква, а в селото е църквата
„Св.Никола”, която е архитектурно-строителен и художествен паметник. В землището на
с. Мракетинци и с. Бутроинци няма обекти на КИН.
Включени населени места
Стрезимировци

Стрезимиров

Слишовци

Бохова

Реяновци

Джинчовци

ци
ЕКАТТЕ община населено място
Площ землище, ха

PER51-69777

PER51-67458

PER51-05918

PER51-62565

PER51-20818

373,398

799,879

1007,384

365,187

284,788

Категория

8

8

8

8

8

Население

24

27

18

16

16

Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение: Групата
от села в кметско наместничество Стрезимировци са на разстояние средно 18 км от
общинския център гр. Трън. Разположени са западно от гр. Трън по РПМ ІІ-63, на
надморска височина средно 790 м. В с. Стрезимировци се намира ГКПП „Стрезимировци”
с Република Сърбия. Във функционално отношение селата са сателити на гр. Трън.
Пространствена структура и обитаване: Селата са съставени от по няколко
махали, до които се стига по черен път. С.Слишовци и Стрезимировци са разположени на
РПМ ІІ-63, в края на северната дъга на Знеполе и са почти сляти едно с друго, а Бохова,
Реяновци и Джинджовци са от южната страна на РПМ ІІ-63. Селата имат аморфна,
разчленена структура, като само с.Бохова е със сравнително по-компактна структура и
обособено централно пространство. Жилищното застрояване е нискоетажно свободно
разположено в поземлените имоти. Повече от половината са стари паянтови сгради,
половината от които са необитаеми. Около 40% са масивни сгради, една трета от които се
обитават постоянно. Част от жилищните сгради се ползват като вили.
Обекти на КИН: В с. Стрезимировци има 1бр. исторически паметник – лобно
място. В землището на с.Слишовци има 2 бр. археологически обекта от национално
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значение – надгробна могила и средновековна крепост, а в селото е църквата „Св. Пророк
Илия”, която е архитектурно-строителен и художествен паметник. В землището на с.
Бохова има 1 бр. археологически обект от национално значение – средновековна църква. В
землището на с.Реяновци и с. Джинджовци няма обекти на КИН.
VII. 6. 2. ОБИТАВАНЕ
Състоянието и изменението на показателите за жилищна осигуреност са в пряка
зависимост от демографските и икономически показатели на развитие в страната и
конкретно в Област Перник. Жилищната задоволеност и платежоспособността на
населението оказват непосредствено влияние върху развитието на сектор „Строителство“,
в частта жилищно строителство, и върху пазара на недвижими имоти. В Югозападен
район, част от който е Област Перник и Община Трън, се наблюдава намаляване на
населението и съответно повишаване на показателите за жилищна задоволеност и
жилищен стандарт. Абсолютните стойности на тези показатели обаче, не показват
реалната картина на жилищния стандарт на населението – реално се увеличава броят на
необитаемите жилища, намалява броят на новопостроените жилища и се забавя се темпът
на намаляване на броя на жилищата спрямо този на населението.
Жилищната осигуреност се характеризира чрез следните показатели: брой жилища
на 1000 обитатели, жилищен стандарт, средна площ на едно жилище, жилищна площ,
брой и структура на жилищата и на жилищните сгради, коефициент на концентрация на
жилищата.
За Област Перник показателят за жилищна осигуреност нараства с приблизително
5,5% за последните пет години, което се дължи на изпреварващ темп на намаляване на
населението в областта. По данни на НСИ за последните пет години от 2011г. до 2015г.
населението на Област Перник е намаляло от 131 987 до 125 456 жители, или с 6531
жители или с 5%.
Табл. 19 Жилищен фонд в Област Перник

Област Перник Жилищен фонд
Показатели

Мерна
единица
Брой

Жилищни сгради

2011

2012

2013

2014

2015

61778

61838

61889

62019

62126

По материал на външните стени на сградата
стомано-бетонни
панелни
тухлени

и

Брой

3 064

3 088

3 135

3 228

3 316

Брой

49 695

49 728

49 732

49 750

49 767

други

Брой

9 019

9 022

9 022

9 041

9 043

Жилища

Брой

95 237

95 314

95 382

95 584

95 720
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По форма на собственост
държавни и общински

Брой

2 272

2 272

2 267

2 267

2 281

частни на юридически
лица
частни на физически
лица
По брой на стаите

Брой

433

434

438

479

506

Брой

92 532

92 608

92 677

92 838

92 933

едностайни

Брой

8 658

8 659

8 661

8 686

8 694

двустайни

Брой

37 211

37 222

37 234

37 322

37 371

тристайни

Брой

28 069

28 106

28 126

28 172

28 207

четиристайни

Брой

12 235

12 248

12 268

12 291

12 319

петстайни

Брой

4 487

4 487

4 499

4 503

4 511

с шест и повече стаи

Брой

4 577

4 592

4 594

4 610

4 618

Полезна площ

кв. м

6 378 719

6 385 145

6 394 041

6 410 588

6 425 177

жилищна

кв. м

4 786 784

4 790 823

4 796 587

4 808 141

4 816 880

спомагателна

кв. м

875 961

877 521

879 596

882 530

886 567

площ на кухни

кв. м

715 974

716 801

717 858

719 917

721 730

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища
Сгради

Брой

120

61

58

131

107

Жилища

Брой

213

78

75

203

136

Полезна площ

кв. м

18 356

6 515

9 391

16 632

14 589

кв. м

11 294

4 097

6 070

11 614

8 739

в т.ч. жилищна
Източник: НСИ

Жилищният фонд в Област Перник към 2011г. наброява 61 778 бр. жилищни
сгради, а през 2015г. е 62 126 бр. жилищни сгради, тоест за последните пет години е
нараснал с 0,56%. Наблюдава се слаб ръст в броя на новите жилища, което е свързано с
отрицателния естествен прираст в областта, както и с миграцията на населението към по развитите райони. За последните пет години жилищните сгради са се увеличили с 348 бр.,
а в експлоатация са въведени 477 бр. жилищни сгради, което показва, че са разрушени 129
бр. негодни жилищни сгради и се строят предимно еднофамилни жилищни сгради.
Показателят за брой жилища на 1000 обитатели за 2015г. е 766 бр., а за 2011г. е 727
бр., тоест има увеличение с 5,5%, което е с 20% по-голямо от средното за страната за
същия период, което е 4,5%. Съпоставката между броя на населението на областта и броя
на жилищата показва, че за 2015г. на едно жилище се падат по 1,3 броя обитатели.
Жилищният стандарт на населението се повишава – от 48,33 кв.м на жител през
2011г. до 51,21 кв.м на жител през 2015г. или с 5,95 % за последните пет години, което е с
20% по-голямо от средния показател за страната. Средните стойности за страната за
същия период са 38,87 кв.м/жител за 2011г. и 40,69 кв.м/жител за 2015г. или нарастване с
4,68%. Средната площ на едно жилище за 2015г. е 67,12 кв.м., като този показател не се
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променя съществено за последните пет години. За същия период полезната жилищна
площ е нараснала с 65 483 кв.м.
Жилищата в областта са 95 720 бр. за 2015г., което съотнесено към броя на
жилищните сгради 62 126 бр. показва, че повечето от тях са еднофамилни жилищни
сгради. Преобладават тухлените постройки, които са 80,23% от общия брой. По форма на
собственост значителният дял е на частната собственост на физически лица – 97%, което е
близко до средното за страната 98,5%. По брой на стаите преобладават двустайните
жилища – 39%, следвани от тристайните – 29,46% и четиристайните – 12,86%. По тези
показатели областта се доближава до стойностите за страната.
Коефициентът на концентрация на жилищата за 2015г. е 1,54, тоест на 100 жилища
се падат по 154 бр. жилищни сгради. Коефициентът на концентрация на новопостроените
жилища за 2015г. е 1,27, което показва, че повечето от тях са в еднофамилни жилищни
сгради.
Табл. 20 Жилищни сгради по период на построяване до 2011г.

Период на построяване
област
Перник

общо

61 662

До края на

1950 –

1960 –

1970 –

1980 –

1990 –

2000 –

1949 г.

1959г.

1969г.

1979г.

1989г.

1999г.

2011г.

12 771

8 430

9 349

10 906

12 924

5 149

2 133

Източник: НСИ

Както се вижда от данните преобладават жилищните сгради построени преди
1949 г. и тези в периода 1980 – 1989 г., а 67,5% от жилищните сгради са построени преди
повече от 40 години.
Развитието на система „обитаване” и жилищната осигуреност на Община
Трън следват посоката на развитие на Област Перник.
Количество на жилищния фонд
Жилищният фонд на Община Трън към 2011 г. е 6 829 бр. жилищни сгради, а през
2015 г. възлиза на 6 838 бр. жилищни сгради, тоест за периода има 9 бр. новопостроени
жилищни сгради, в която има 16 бр. жилища. Построени са три еднофамилни и шест
многофамилни жилищни сгради.
Табл. 21 Жилищен в Община Трън

Община Трън - жилищен фонд
Показатели

Мерна

2011

2012

2013

2014

2015

единица
Жилищни сгради

Брой

6 829
По материал на външните стени на сградата

6 832

6 834

6 835

6 838
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стомано-бетонни

и

Брой

панелни

129

129

131

131

134

тухлени

Брой

4 039

4 042

4 042

4 043

4 043

други

Брой

2 661

2 661

2 661

2 661

2 661

Жилища

Брой

7 441

7 449

7 451

7 454

7 457

едностайни

Брой

411

411

411

411

411

двустайни

Брой

2 435

2 435

2 435

2 435

2 435

тристайни

Брой

2 233

2 233

2 233

2 236

2 236

четиристайни

Брой

1 489

1 490

1 491

1 491

1 491

петстайни

Брой

419

419

420

420

421

с шест и повече стаи

Брой

454

461

461

461

463

Полезна площ

кв. м

431 898

432 189

432 434

432 547

433 126

жилищна

кв. м

315 415

315 606

315 786

315 886

316 364

спомагателна

кв. м

68 775

68 859

68 907

68 913

68 959

площ на кухни

кв. м

47 708

47 724

47 741

47 748

47 803

По брой на стаите

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища
Сгради

Брой

-

3

2

1

3

Жилища

Брой

-

8

2

3

3

Полезна площ

кв. м

-

291

245

113

579

кв. м

-

191

180

100

478

в т.ч. жилищна
Източник: НСИ

Вид на сградите в населените места, структура на собствеността и
благоустрояване
Жилищата в общината са 7 457 бр. за 2015 г., което съотнесено към броя на
жилищните сгради 6 838 бр. показва, че повечето от тях са еднофамилни жилищни сгради.
По – голямата част от жилищните сгради са морално и физически остарели, построени са
преди повече от 40 години, а приблизително една четвърт от сградите са на повече от 70
години. Преобладават еднофамилните двуетажни сгради, разположени свободно в
поземлените имоти. Въпреки че 58% от населението на общината живее в общинския
център, едва 18% от жилищния фонд е на територията на гр. Трън. Големият процент
жилищни сгради е в селата, които са обезлюдени и съответно жилищните сгради са
необитаеми. Част от къщите се ползват за вилен отдих през уикенда и лятото, като в някои
от селата това са 60% от всички сгради – с. Рани луг, а в селата Видрар, Лева река, Вукан
Мрамор, Главановци – до 35%. В общинския център повечето от жилищните сгради са на
три до пет етажа, има едропанелни жилищни сгради на четири етажа. За 2015 г. по брой на
стаите преобладават двустайните - 2 435бр. и тристайните – 2 236 бр. или общо 63% от
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жилищата, следвани от четиристайните – 1 491 бр. или 20%. Едностайните, петстайните и
жилищата с повече стаи са с почти равни проценти – по около 6%. По форма на
собственост значителният дял е на частната собственост на физически лица – 98,5%, което
не се различава от общата картина за областта и страната. В повечето от населените места
има електроснабдяване и водоснабдяване, но няма канализация с изключение на
общинския център.
Конструкция на жилищния фонд
Повечето от жилищните сгради са тухлени постройки – 60%. Стоманобетонните и
панелните сгради са 2%, а останалите 38% са в категория „други”, което за територията на
общината означава паянтови постройки на повече от осемдесет години, морално и
физически остарели.
Жилищна задоволеност
Община Трън има силно неблагоприятна демографска характеристика за
последните пет години. За периода 2011 – 2015 г. по данни на НСИ населението в
общината е намаляло от 4 086 на 4 069 души. Това се отразява на показателите за
жилищна задоволеност, които са с високи стойности, но при това качеството на обитаване
остава ниско поради физическото състояние на сградите и инфраструктурната
осигуреност на територията.
Показателят за брой жилища на 1000 обитатели за 2015г. е 1864 бр., а за 2011 г. е
1860 бр., като абсолютните му стойности са два пъти по-големи от тези за областта и
страната. Съпоставката между броя на населението на общината и броя на жилищата
показва, че за 2015 г. на едно жилище се падат по 0,55 броя обитатели, или по 1,8 жилище
на обитател, което е близо до стойността на същите показатели за областта – 1,3 жилище
на обитател. Тези стойности се дължат на относително високия темп на намаляване на
населението спрямо ниския темп на увеличаване на жилищата за периода.
Жилищният стандарт на населението е два пъти по – висок от този на областта и
почти два пъти и половина по – висок от този на страната. Показателят се повишава
незначително като абсолютни стойности – от 105,7 кв.м на жител през 2011 г. до 106,45
кв.м на жител през 2015г. или с 1 % за последните пет години, два пъти и половина повече
от средния показател за страната. Средните стойности за страната за същия период са
38,87 кв.м/жител за 2011 г. и 40,69 кв.м/жител за 2015 г. или нарастване с 4,68%. Средната
площ на едно жилище в общината за периода е без промяна – 58 кв.м.
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Коефициентът на концентрация на жилищата за 2015 г. е 1,09, тоест на 100
жилища се падат по 109 бр. жилищни сгради. Стойността на коефициента съответства на
преобладаващия вид обитаване – еднофамилни жилищни сгради.
Анализът на жилищния фонд и качеството на обитаване показват, че няма
необходимост от нови жилищни терени и жилища. За последните пет години се
констатира застой в демографските показатели и в развитието на жилищния фонд.
Съществуващият сграден фонд е морално и физически остарял и се нуждае от реновиране,
премахване на негодните сгради и изграждане на нови. Преобладаващата форма на
собственост, а именно частната, предопределя начините за обновяване на жилищния фонд
– чрез лична инициатива в следствие на повишаване на финансовите възможности или
чрез евентуални форми на публично финансиране, налични през прогнозния период.
VII. 6. 3. СТРУКТУРА НА СОБСТВЕНОСТТА И ПЛАНОВА ОСИГУРЕНОСТ НА
ОБЩИНАТА
Структура на собствеността
Структурата на собствеността върху територията на Община Трън е представена в
таблицата по-долу и е изобразена на графичния материал. Най – голям е процентът на
общинската частна собственост 45%, като по-голямата част от нея е заета от горски
тертории. Следващият по големина дял от собствеността е държавната частна собственост
22%, като по-голямата част от нея е също заета от горски територии. Публичната
държавна собственост заема предимно ивицата от 200м по националната граница, която
на места е прекъсната от общинска и частна собственост. Частната собственост в
общината е 22%, като това са предимно земеделски земи и терени в границите на
населените места.
Табл. 22 Структурата на вида собственост в общината.

Вид собственост

Държавна публична
Държавна частна
Обществени организации
Общинска публична
Общинска частна
Религиозна
Стопанисвано от общината
Съсобственост
Частна
Общо

Площ, ха

%

1692,226
12838,4
286,8723
1469,97
25930,02
310,4272
9,361874
2170,801
12768,21
57476,29

2,944215
22,33687
0,499114
2,557525
45,11429
0,540096
0,016288
3,776863
22,21474
100
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Фиг. 18 План схема на вида собственост

Планова осигуреност на населените места в общината. Кадастрална карта и Карта за
възстановената собственост
ОУПО е разработен на базата на картата за възстановена собственост и наличните
кадастрални карти и подробни устройствени планове за града и населените места.
За територията на общината няма действащи общи устройствени планове и
одобрена цифрова кадастрална карта. За 10 бр. от селата няма изработени нито
кадастрални, нито устройствени планове. За част от населените места има действащи
регулационни планове изработени върху кадастрални и топографски карти. Към момента
се изработва цифрова кадастрална карта за 7 бр. населени места – гр.Трън и селата Студен
извор, Мрамор, Вукан, Лева река, Горочевци, Видрар и Докьовци. Необходимо е
изработването на цифрова кадастрална карта и за останалите населени места, като на
първо място за селата Банкя, Главановци, Филиповци, Туроковци, Бусинци и
Стрезимировци. След одобряването на кадастралната карта е необходимо изработването
на подробни устройствени планове на населените места. На първо място това са
общинският център гр. Трън и селата, които ще бъдат определени като вторични
урбанистични центрове. На второ място са селата, в които има засилен интерес към
използването им за вилен отдих.
Табл. 23 Планова осигуреност на населените места

№

1
2

Населено място

гр.Трън
с.Банкя

Вид устройствен план и дата на одобряване и влизане в сила
ПРЗ /
дата
-

Улична
регулация/дата
3945/19.08.69г.
Реш.ОбС 22/2003г.

Дворищна
регулация/дата
3945/19.08.69г.

Забележка
Няма ОУП

Реш.ОбС
22/2003г.

Няма ОУП
Няма ОУП

3

Берайнци

-

III-404/23.07.70г.

4

Богойна

-

-

III404/23.07.70г.
-

5

Бохова

077/02.06.93г

077/02.06.93г.

Няма ОУП

6

Бусинци

РД-04-26
16.12.1987г.

РД-04-26
16.12.1987г.

Няма ОУП

7

Бутроинци

077/02.06.9
3г.
РД-04-26
16.12.1987г
-.

-

-

Няма ОУП

8

Велиново

-

Няма данни

598/21.07.1938г.

Няма ОУП

9

Видрар

-

-

-

Няма ОУП

10

Врабча

-

121/10.07.1911г.

Няма ОУП

11

Вукан

-

262/1938г.

1360/25.07.1911г
.
276/06.04.1938г.

Няма ОУП

Няма ОУП
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12

Главановци

РД-04-27
16.12.1987г
-.

РД-04-27
16.12.1987г.
421/25.05.1938г.

РД-04-27
16.12.1987г.
421/25.05.1938г.

Няма ОУП

533/19.12.9
1г.
145/10.04.9
1г.
-

533/19.12.91г.

533/19.12.91г.

Няма ОУП

145/10.04.91г.

145/10.04.91г.

Няма ОУП

-

-

Няма ОУП

Няма ОУП

13

Глоговица

14

Горна Мелна

15

Горочевци

16

Джинчовци

17

Докьовци

-

-

-

Няма ОУП

18

Долна Мелна

-

-

-

Няма ОУП

19

Дълга лука

237/25.05.88г.

237/25.05.88г.

Няма ОУП

20

Ездимирци

100/02.07.96г.

100/02.07.96г.

Няма ОУП

21

Еловица

237/25.05.8
8г.
100/02.07.9
6г.
-

-

-

Няма ОУП

22

Ерул

-

-

-

Няма ОУП

23

Забел

-

Реш.ОбС 9
28.03./2007г.

Реш.ОбС 9
28.03./2007г.

Няма ОУП

24

Зелениград

-

Реш.ОбС 3
15.02./2006г.

Реш.ОбС 3
15.02./2006г

Няма ОУП

25

Кожинци

-

-

-

Няма ОУП

26

Костуринци

540/02.10.89г.

540/02.10.89г.

Няма ОУП

27

Къшле

540/02.10.8
9г.
-

-

-

Няма ОУП

28

Лева река

-

III-171/23.03.65г.

29

Лешниковци

39/05.02.91г

30

Ломница

39/05.02.91
г.
-

751/22.10.90г.

751/22.10.91г.

Няма ОУП

31

Лялинци

-

53/27.02.1932г.

Няма ОУП

32

Милкьовци

-

1847/26.06.1936г

33

Милославци

514/28.12.88г.

34

Мракетинци

514/28.12.8
8г.
-

1086/24.03.1932г
.
1848/26.06.1936г
.
514/28.12.88г.

-

-

Няма ОУП

35

Мрамор

-

-

-

Няма ОУП

36

Насалевци

270/07.06.1988г.

270/07.06.1988г.

Няма ОУП

37

Неделково-селото

270/07.06.8
8г
-

4564/14.12.1934г.
-

Няма ОУП
Няма ОУП

III171/23.03.65г.
39/05.02.91г

Няма ОУП
Няма ОУП

Няма ОУП
Няма ОУП

91/09.06.1992г.

Пенкьовци

91/09.06.19
92г
-

4565/14.12.1934г
.
III236/18.05.68г.
91/09.06.1992г.

-

-

Няма ОУП

40

Проданча

-

-

-

Няма ОУП

41

Радово

-

269/1938г.

284/09.04.1938г.

Няма ОУП

42

Рани луг

28/28.03.1995г

28/28.03.1995г

Няма ОУП

43

Реяновци

28/28.03.19
95г
-

165/01.02.1936г

166/01.02.1936г.

Няма ОУП

Неделково-ханове
38

Парамун

39

Няма ОУП
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III293/31.05.71г.
90/07.03.1991г.

Няма ОУП

РД-02-14-201
19.02.1998г.
283/09.04.1938г.

Няма ОУП

Няма ОУП

167/01.02.1936г.

Реш.ОбС 4
21.02./2007г.
III.
235/18.05.68г.
168/01.02.1936г.

-

-

-

Няма ОУП

-.

РД-4-25
16.12.1987г.

РД-4-25
16.12.1987г.

Няма ОУП

44

Слишовци

-

III-293/31.05.71г.

45

Стайчовци

90/07.03.1991г.

46

Стрезимировци

90/07.03.19
91г
-

47

Студен извор

-

268/06.04.1938г.

48

Туроковци

-

49

Филиповци

-

Реш.ОбС 4
21.02./2007г.
III-235/18.05.68г.

50

Цегриловци

-

51

Шипковица

52

Ярловци

-

Няма ОУП

Няма ОУП

Няма ОУП
Няма ОУП

Източник: Община Трън

VII. 6. 4. КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
Анализ на културното наследство в Община Трън
Територията на Община Трън е населявана от праисторическо време поради
природните си дадености като релеф, почви, води и климат и наличието на полезни
изкопаеми и ценни метали, които благоприятстват развитието на земеделие, рударство и
занаяти и съответно образуването на селища. В резултат на обитаването през различните
епохи са образувани културни пластове, обекти и исторически паметници, които
съставляват културното наследство на общината заедно с нематериалните ценности като
различните видове фолклор, традиции и обичаи. На територията на общината има
праисторически селища, оброци и светилища, антични селища и крепости, останки от
римски водопроводи и пътища, средновековни селища и крепости, множество могили,
които неса изследвани, и архитектурно-строителни и исторически обекти от последните
две столетия. Общо известните до сега останки от селища са 46 бр., което показва, че
територията е сравнително гъсто населена от древността.
Във визията за развитието на българските региони в Националната стратегия
за регионално развитие на България за периода 2012-2022 г. се акцентира върху
подобряването на условията за живот, бизнес и туризъм, като се залага на
ефективното използване на техния потенциал и се съхранява и популяризира
регионалната им идентичност. Сред недостатъчно добре оползотворените ресурси,
които са и носители на местна и регионална специфика и потенциали за развитие, са
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природните ресурси и културното наследство, както и традиционните икономически
дейности. Политиките и стратегиите са ориентирани към управление и свързване на
екологичните, ландшафтни и културни ценности на регионите и реализиране на местния
потенциал за развитие на общините. В тази връзка интересът към културното наследство е
засилен и се търсят начини за включването му в икономическото развитие на общините
като се отчита териториалният обхват и разположението на недвижимите културни
ценности спрямо другите структурни елементи и системи на територията. Подчертавайки
идентичността на територията, интерпретацията и промотирането на културното
наследство е съществен елемент в устойчивото и балансирано териториално и социалноикономическо развитие. От друга страна включването на културното наследство като
ресурс в икономиката на общината е предпоставка за

публично-частни партньорства

между местните общински и държавни институции и бизнеса.
Културното наследство обхваща нематериалното и материалното недвижимо и
движимо наследство като съвкупност от културни ценности, които са носители на
историческа памет, национална идентичност и имат научна или културна стойност.
Съгласно чл.6 от Закона за културното наследство (ЗКН) културно наследство са: наземни,
подземни и подводни археологически обекти и резервати; исторически обекти и
комплекси; архитектурни обекти и комплекси; етнографски обекти и комплекси; образци
на парковото изкуство и ландшафтната архитектура; природни ценности (образци),
включително антропологични останки, открити при теренни проучвания, и останки на
палеозоологията и култивирани растения; индустриално наследство; произведения на
изящни и приложни изкуства; народни занаяти; документално наследство; аудио-визуално
наследство; устна традиция и език; книжовни и литературни ценности; обичаи, обреди,
празненства, ритуали и вярвания; музика, песни и танци; народна медицина; кулинарни и
еноложки традиции; народни игри и спортове. Недвижимото културно наследство обхваща
културни ценности, които са трайно закрепени към земята, включително под водата, както
и прилежащата им среда. Опазването на културното наследство е системен процес на
издирване,

изучаване,

идентификация,

документиране,

регистрация,

консервация,

реставрация и адаптация.
Представеният анализ на културното наследство се основава на Закона за
културното наследство, който се явява основополагащия документ за опазване на
културното наследство в Република България. Анализът се базира и на Националната
стратегия за регионално развитие, Национална концепция за пространствено развитие,
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Концепцията за културните коридори на Югоизточна Европа и други приложими
документи. Всички те имат за цел да задават общи принципи и методи за опазване на
културното наследство, да обособят културни маршрути в Европа и България, които
следват традиционните пътища свързващи отделните исторически места и зачитане на
културното наследство на всеки един народ и държава осигуряващи движение и обмен
между тях.
Съгласно приложен списък на НКЦ към писмо на НИНКН на територията на
Община Трън са регистрирани 288 бр. недвижими културни ценности, включително
археологически обекти. Съгласно приложен списък – извадка от автоматизирана
информационна система „Археологическа карта на България“ (АИС „АКБ“) към писмо на
БАН - НАИМ на територията на Община Трън са представени 188 броя археологически
обекта. В писмото се прави уточнението, че предоставената информация е единствено за
обекти, регистрирани в АИС „АКБ“ в резултат на инцидентни теренни проучвания.
Съпоставянето на двата списъка показва, че територията не е добре проучена по
отношение на културното наследство и е необходимо актуализирането и допълването на
списъците с НКЦ. По време на обхождания през 2016 г. са открити 24 бр. обекти,
включени в таблица 25 „Таблица на археологически обекти на територията на Община
Трън“. За 34 бр. обекти през 2017 г. са направени регистрационни картони. Към март 2018
г. в АИС „АКБ“ броят на регистрираните археологически обекти на територията на
Община Трън е 163, а окончателният брой археологически обекти е 188 (от становището на
РИМ).
Обекти на недвижимото културно наследство
Съгласно

приложен

списък

към

писмо

на

НИНКН

с номер

0800-

1664/04.11.2016г. на територията на Община Трън са регистрирани 288 бр. недвижими
паметници на културата (недвижими културни ценности), включително археологически
обекти, по смисъла на чл.12 от ЗКПМ (отм.), които съгласно §10, ал.1 и §12, ал.1 от ПЗР на
ЗКН притежават статут на недвижими културни ценности (НКЦ). Списъкът е актуализиран
с кадастрални данни и бележка за състоянието на обектите от общинската администрация.
Съгласно чл.146, ал.3 от ЗКН недвижимите археологически обекти притежават статут на
НКЦ с категория „национално значение“ до установяване на категорията им. С
разпореждане на МС №1711/22.10.1962г. всички селищни и надгробни могили и
средновековни отбранителни валове са обявени за паметници на културата по реда на чл. 4,
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ал. 1 от ЗКПМ (отм.), които съгласно §10, ал.1 от ПЗР на ЗКН притежават статут на
недвижими културни ценности (НКЦ) с категория „национално значение“.
Табл. 24 Недвижими културни ценности в Община Трън
Кадастрални
данни

№

Населено
място

деклари-ран
с: писмо № /
протокол №/
списък

ОБЕКТ /адрес,
локализация/

кв
3

упи
XX
V

пл.
№
42

1

с. Банкя

Къща на Стоян
Миланов Васов

II

24

с. Банкя

Къща на Михаил
Котев Станоев

2

2

II

24

с. Банкя

Къща на Алексо
Станоев

2

3

III

27

с. Банкя

Къща на Тодор
Митов

2

4

V

31

с. Банкя

Къща на Ела
Григорова

4

5

9

VIII 55

6

с. Банкя

Къща на
наследници на
Георги Момчилов
Иванов

с. Банкя

Къща на Костадин
Момчилов

9

7

с. Банкя

9

с. Банкя

10

с. Банкя

Къща на
наследници на
Асен Раденков
Къща на
наследници на
Коте Иванчев
Къща на Райна
Динева, Борис и
Иван Гьореви

5

8

с. Банкя

Къща на Анани
Константинов

5

11

с. Банкя

Къща на
наследници на
Сотир Раденков

5

12

с. Банкя

Къща на Христо и
Елена Кузманови

5

13

с. Банкя

Къща на Коста
Петров

3

14

с. Банкя

Къща на Тодор и
Йордан Йосифови

3

15

с. Банкя

Къща на Йордан
Цонев

3

16

с. Банкя

18

с. Банкя

Къща на Тодорка
Димитрова
Цонева
Къща на
Ефросинка Такова
Митова

9

17

5

4

Писмо №394
от 03.02.1976
г.

Писмо №394
от 03.02.1976
г.
V
98
Писмо №394
от 03.02.1976
г.
VII 100 Писмо №394
от 03.02.1976
г.
XV 112 Писмо N°394
от 03.02.1976
г.
XIV 111 Писмо №394
от 03.02.1976
г.
V
98
Писмо №394
от 03.02.1976
г.
XIII 107 Писмо №394
от 03.02.1976
г.
XVI 32,3 Писмо №394
II
3
от 03.02.1976
г.
XVI 26 Писмо №394
I
от 03.02.1976
г.
XX 36 Писмо №394
от 03.02.1976
г.
XII 58 Писмо №394
от 03.02.1976
г.
IX
81 Писмо №394
от 03.02.1976
г.
X

5

Писмо №394
от 03.02.1976
г.
Писмо №394
от 03.02.1976
г.
Писмо №394
от 03.02.1976
г.
11исмо №394
от 03.02.1976
г.
Писмо №394
от 03.02.1976
г.

57

обявен в:
ДВ бр./год.
/протокол
на НСОПК

свале
н с:
писм
о №/
прото
Вид
кол
№/
ДВ
бр./го
д
архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен

състояние

категори
я

добро
добро
добро
добро
добро
добро

архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен

полуразруш
ена
добро
добро
разрушена
разрушена
добро
добро
добро
добро
разрушена
разрушена
разрушена
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VIII

54

с. Банкя

Къща на Лена
Асенова

4

19

IX

56

с. Банкя

Къща на Марин
Митов

9

20

XI

83

с. Банкя

Къща на Ставри
Миланов

4

21

XII

85

с. Банкя

Къща на Стоимен
Василев Горев

4

22

Къща на
Костадинка
Захариева
Цветкова
Къща на Цветанка
Михайлова
Цветкова

2

I

7

1

II

23

с. Банкя

24

с. Банкя

I

с. Банкя

Къща на Стоян и
Найден Димови

3

25

VI

с. Банкя

Къща на Асен
Гигов Илиев

9

26

VII

с. Банкя

Къща на Григор
Лазаров Митов

5

27

III

с. Банкя

Воденицата и
тепавица на
Атанас Танацев

14

28

29

с. Бераинци

Антично селище,
местност "Завай",
до селото

30

с. Бераинци

31

с. Бераинци

32

33

34

35

с. Бераинци

с. Бераинци

с. Бохова

с. Бусинци

Писмо №394
от 03.02.1976
г.
Писмо №394
от 03.02.1976
г.
Писмо №394
от 03.02.1976
г.
Писмо №394
от 03.02.1976
г.

архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен

Писмо №394
от 03.02.1976
г.
3
Писмо №394
от 03.02.1976
г.
60 Писмо №394
от 03.02.1976
г.
100 Писмо №394
от 03.02.1976
г.
143 Писмо №394
от 03.02.1976
г.

архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен
Протокол
на СОПК
03.02.1971
г.
Протокол
на СОПК
03.02.1971
г.

Църква "Св.
Никола"

с. Бусинци

Църква "Св.
Никола"

-

36

с. Бусинци

Къща на
Димитраки
Василев

-

37

с. Бусинци

Къща на Мариана
Крумова

2

Писмо №3106
207 от 18.09.1978
г.
Писмо N«394
XXI 215 от 03.02.1976
II
г.
XX

VIII

Писмо №394
134 от 03.02.1976

добро
добро

архитектурностроителен

2

Средновековна
църква, местност
"Църквище, до
селото

добро

добро

Писмо №394
от 03.02.1976
г.

Антично селище,
местност
"Грънчарище", до
селото
Ранновизантийско
селище, местност
"Гребулица,
северозападно 1
км
Праисторически
некропол,
местност
"Гарваница",
южно 5-6 км.
Праисторическо
култово
съоръжение,
местност "Плоча
паниче" южно 5-6
км.

добро

добро
добро
добро
добро
полуразруш
ена

археологичес ки местно

археологичес ки местно

Протокол
на СОПК
03.02.1971
г.

археологичес ки местно

Протокол
на СОПК
03.02.1971
г.

археологичес ки местно

Протокол
на СОПК
03.02.1971
г.

археологичес ки местно

Протокол
на СОПК
03.02.1971
г.

археологичес ки местно

Списък от
1976 г.

архитектурнохудожествен
добро
художествен
архитектурностроителен
архитектурностроителен

разрушена
добро

127

г.

38

с. Бусинци

Къща на Христо
Йосифов

2

39

с. Бусинци

Калината къща

-

40

с. Бусинци

добро

архитектурностроителен

разрушена

архитектурностроителен

с. Бусинци

Останки от старо
рударство,
м.Труин гроб"
Останки от
римско селище,
м."3абел"

с. Бусинци

Оброк "Св. Илия"
на изток от селото

чл. 146, ал.З
от ЗКН

национал
археологичес ки но

Оброк Дубье
кръст
Къща на ятака
Никола Николчев
Рашин

чл. 146, ал.З
от ЗКН

национал
археологичес ки но

41
42

Писмо №394
136 от 03.02.1976
г.
Писмо №394
XXI 206 от 03.02.1976
г.
III

43

с. Бусинци

44

с. Бусинци

45

с. Велиново

с. Велиново
46
с. Велиново

с. Велиново
47
с. Велиново

2

XI

131

Средновековна
крепост,
м."Градище", 1,5
км. северно
Мисловищишки
манастир "Св.
Богородица", 2
км. североизточно
Мисловищишки
манастир "Св.
Богородица", 2
км. североизточно
Манастирска
църква "Св.
Богородица"
Манастирска
църква "Св.
Богородица"

чл. 146, ал.З
от ЗКН

национал
археологичес ки но

Писмо №2854
от 16.06.1988
г.

49

с. Велиново

Къща на Сандо
/Александър/
Младенов

50

с. Велиново

Къща на Добрин
Владимиров

10

51

с. Велиново

Къща на Коста
Николов
Момчилов
/старата къща/

7

52

с. Видрар

53

с. Видрар

54

с. Врабча

10

V61,6
2

III33

археологичес ки местно

археологически

местно

архитектурностроителен
художествен

Писмо N«394
от 03.02.1976
г.

архитектурностроителен

Писмо №394
от 03.02.1976
г.

архитектурностроителен

62

Писмо N9394
от 03.02.1976
г.

архитектурностроителен

33

Писмо N9394
от 03.02.1976
г.

архитектурностроителен

70
VII
-70
ну
пи

полуразруш
ена

художествен

Списък от
1976 г.
Писмо №3106
от 18.09.1978
г.

Къща на Митка
Ружева

национал
но

исторически

Писмо N9728
от 02.03.1974
г.

с. Велиново

Антично селище,
местност"Завой"
до стрелбището, в
селото

археологичес ки

Протокол
на СОПК
03.02.1971
г.
Протокол
на СОПК
03.02.1971
г.

48

Надгробна могила
до градския
разсадник
Останки от
водопровод,
местност
"Логужнак"

чл. 146, ал.З
от ЗКН

добро

добро

РМС №1711
ОТ 1962 г.

археологичес ки

национа
лно

чл. 146, ал.З
от ЗКН

археологичес ки

национа
лно

Протокол
на СОПК
03.02.1971
г.

археологичес ки местно
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55

с. Врабча

56

с. Врабча

57

с. Врабча

58

с. Врабча

59

с. Врабча

60

Праисторическо
селище, местност
"Ясенова падина",
1 км. южно
Ранносредновеков
на крепост,
местност
"Градище", 500 м.
западно
Тракоримско
селище,
Вражалска
махала, местност
"Чешмата", в
махалата
Средновековна
крепост и селище,
Драговски камък,
500 м. южно
Тракийска
крепост и селище,
Драговски камък,
500 м. южно

с. Вукан

Антична и
средновековна
крепост
възвишение
Венец, над селото

с. Вукан

Църква "Св. Вмчк.
Георги"

с. Вукан

Църква "Св. Вмчк.
Георги"

63

с.
Главановци

64

с.
Главановци

Църква "Св.
Николай"

65

с.
Главановци

Къща на Рангел
Борисов

66

с.
Главановци

Къща на Димитър
Алексиев

67

с.
Главановци

68
69

70

71

Протокол
на СОПК
03.02.1971
г.

археологичес ки местно

Протокол
на СОПК
03.02.1971
г.

археологичес ки местно

Протокол
на СОПК
03.02.1971
г.
12

V132

132

Списък от
1976 г.
Писмо №3106
от 18.09.1978
г.

Антично и
средновековно
селище, местност
"Селище", до
селото
Останки от старо
рударство,
местност
"Самоковица",
500 м. южно

с.
Главановци

археологичес ки местно

Протокол
на СОПК
03.02.1971
г.
Протокол
на СОПК
03.02.1971
г.

61

62

Протокол
на СОПК
03.02.1971
г.

2
ХV

Протокол
на СОПК
03.02.1971
г.
Протокол
на СОПК
03.02.1971
г.

археологичес ки местно

археологичес ки местно

археологичес ки местно

архитектурностроителен

художествен

Протокол
на СОПК
03.02.1971
г.

археологичес ки местно

Протокол
на СОПК
03.02.1971
г.

археологичес ки местно

Писмо №3106
44 от 18.09.1978
г.
Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

Къща на Евга
Анадиева

Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

Не
съществува

с.
Главановци

Къща на Рангел и
Сима Кирови

Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

Не
съществува

с.
Главановци

Къща на Йова
Иванов

Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

с.
Главановци

Къща на Рангел
Христов

Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

с.
Главановци

Къща на Никола
Михайлов
/старата къща/

Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

2

9
VII9

10

16

II199

VI

199

180

полуразруш
ена
Не
съществува

129

72

с.
Главановци

Надгробна могила

РМС №1711
ОТ 1962 г.

археологичес ки

национа
лно

73

с.
Главановци

Останки от
манастирище
Църквище

чл. 146, ал.З
отЗКН

археологичес ки

национа
лно

с. Горочевци

Антично селище,
местност "Св.
Илия, до селото

74

75

с. Горочевци
с. Горочевци

ну
пи

Протокол
на СОПК
03.02.1971
г.

добро
археологичес ки местно

Църква "Св.
Пророк Илия"

Списък от
1976 г.

архитектурностроителен

Църква "Св.
Пророк Илия"

Писмо №3106
от 18.09.1978
г.

художествен

Средновековна
крепост,
"Градище", 1 км.
северно
Средновековен
некропол,
"Градище", 1
км.северно

Протокол
на СОПК
03.02.1971
г.
Протокол
на СОПК
03.02.1971
г.

археологичес ки местно

76

с. Глоговица

77

с. Глоговица

78

с. Глоговица

Къща на Йордан
Хрисов Живков

79

с. Глоговица

Къща на Славчо
Йорданов Станоев

80

с. Глоговица

Къща на Васка
Митова

нуп
и

81

с. Глоговица

Къща на Христо
Василев

нуп
и

82

с. Глоговица

Къща на
Николичка
Алексова

83

с. Глоговица

Къща на Тодор
Петров Соколов

84

с.
Джинчовци

Надгробна
могила, южно от
пътя
СтразимировциДжинчовци

РМС №1711
ОТ 1962 г.

археологичес ки

национа
лно

85

с.
Джинчовци

Надгробна могила
по същия път

РМС №1711
ОТ 1962 г.

археологичес ки

национа
лно

86

с.
Джинчовци

Надгробна
могила,
местност"Друм"

РМС №1711
ОТ 1962 г.

археологичес ки

национа
лно

чл. 146, ал.З
от ЗКН

археологичес ки национа
лно

87

88

89

90

с.
Джинчовци

с. Докьовци

с. Докьовци

с. Докьовци

нуп
и
нуп
и

нуп
и
нуп
и

Писмо N«394
от 03.02.1976
г.
Писмо №394
от 03.02.1976
г.
Писмо №394
от 03.02.1976
г.
Писмо №394
от 03.02.1976
г.
Писмо N«394
от 03.02.1976
г.
Писмо N«394
от 03.02.1976
г.

Оброк "Св. Спас"
Къща на
наследници на
Андон Величков
Гьорев /с
поянтата/
Къща на
наследници
Славчо Иванов
Лазаров /със
стопански двор/
Къща на
наследници
Филип Янакиев
със стопански

нуп
и

нуп
и

нуп
и

археологичес ки местно
разрушена

архитектурностроителен

разрушена

архитектурностроителен

добро

архитектурностроителен

полуразруш
ена

архитектурностроителен

добро

архитектурностроителен

полуразруш
ена

архитектурностроителен

добро
Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

добро

разрушена

130

двор

91

с. Докьовци

92

с. Докьовци

93

с. Докьовци

94

с. Докьовци

Къща на
наследници братя
Сава и Коца
Таскови /със
стопански двор/
Къща на
наследници Боян
Стоицев
Къща на
наследници Велин
Петрунов Йоцев
Къща на
наследници Петър
Алексов
Къща на братя
Найден,
Александър и
Никола Таскови
/със стопански
двор/
Къща на Мила
Василев Златков
/със стопански
двор/

нуп
и

добро
Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

нуп
и

Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

нуп
и

Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

нуп
и
нуп
и

Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

нуп
и

Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

нуп
и

Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

нуп
и

Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

нуп
и

Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

нуп
и

Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

нуп
и

Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

с. Докьовци

96

с. Докьовци

97

с. Докьовци

Къща на братя
Таскови

98

с. Докьовци

Къща на Йордан и
Йосиф Величкови

99

с. Докьовци

Къща на Тодор и
Илия Рангелови
/стопански двор

100

с. Докьовци

Къща на Михаил
Рангелов

101

с. Докьовци

Къща на Райчо
Радованов
Милославов

102

с. Докьовци

Къща на Боян
Стоицев

103

с. Докьовци

Къща на Сотир
Игнатов

104

с. Докьовци

Къща на Асен
Стоицев Алексов

105

с. Докьовци

Къща на Петър
Алексов

106

с. Докьовци

Къща на братя
Станко и Георги
Стоянови /със
стопански двор/

107

с. Докьовци

Къща на братя
Асен и Стоядин

108

с. Докьовци

Латински
гробища "Дедин
дъб"

чл. 146, ал.З
отЗКН

национа
археологичес ки лно

109

с. Докьовци

Църква "Св.
Богородица"

Регистър
1956 г.

архитектурностроителен

110

с. Долна
Мелна

Средновековно
рударско селище,
местност
"Полом", западно

Протокол
на СОПК
03.02.1971
г.

археологичес ки местно

нуп
и
нуп
и

нуп
и

нуп
и
нуп
и

добро
добро
добро

95

нуп
и

добро

добро

добро
добро
добро
добро
добро
добро
добро
добро
добро
добро

добро

131

Средновековна
крепост, местност
"Градище", над
селото
Средновековно
сслищс, местност
"Пазарище", 1,5
км. над селото
Тракийско
култово
съоръжение,
местност
"Паничето", 3 км.
южно
Средновековно
селище и
некропол,
местност
"Калугерски дол",
2,5 км. източно
Средновековна
църква, местност
"Църквище - 3 км.
южно

Протокол
на СОПК
03.02.1971
г.
Протокол
на СОПК
03.02.1971
г.

111

с. Долна
Мелна

112

с. Долна
Мелна

113

с. Долна
Мелна

114

с. Долна
Мелна

115

с. Долна
Мелна

116

с. Ездимирци

Къща на Йордан
Ангелов

26

117

с. Ездимирци

Къща на Рангел
Танчев

25

118

с. Ездимирци

Къща на Андон
Гулев

28

119

с. Ездимирци

Къща на Марко
Игнатов

22

120

с. Ездимирци

Къща на Васил
Петров

7

121

с. Ездимирци

Къща на Йоно
Стоянчев

122

с. Ездимирци

Къща на Борис
Митов Куличов

24

123

с. Ездимирци

Къща на Мита
Станоева

28

124

с. Ездимирци

Къща на Иван
Петров

22

125

с. Ездимирци

Къща на
наследници Лазар
Стойчев

25

126

с. Ездимирци

Къща на Таско
Стаменов

26

127

с. Еловица

Средновековна
крепост, 1
км.западно

с. Еловица

Място на
сражение на
Трънския
партизански отряд
в Еловишкия
балкан, на 2 км.
южно от пътя
Трън-Еловица в
местност "Вълча
поляна" -

128

археологичес ки местно

Протокол
на СОПК
03.02.1971
г.

археологичес ки местно

Протокол
на СОПК
03.02.1971
г.

археологичес ки местно

Протокол
на СОПК
03.02.1971
г.

археологичес ки местно

Писмо №394
154 от 03.02.1976
г.
Писмо №394
I
215 от 03.02.1976
г.
Писмо №394
VIII 143 от 03.02.1976
г.
Писмо №394
IX 122 от 03.02.1976
г.
Писмо №394
V
58 от 03.02.1976
г.
Писмо №394
от 03.02.1976
г.
Писмо №394
XVI 198 от 03.02.1976
г.
Писмо №394
VII 142 от 03.02.1976
г.
Писмо №394
VI 115 от 03.02.1976
г.
Писмо №394
II
216 от 03.02.1976
г.
Писмо №394
V
136 от 03.02.1976
г.

архитектурностроителен

XX
XIV

Писмо №2854
от 16.06.1988
г.

археологичес ки местно

архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен
Протокол
на СОПК
03.02.1971
г.

археологичес ки местно

Протокол
на СОПК
03.02.1971
г.

исторически

добро
добро
добро
добро
добро
добро
добро
добро
добро
добро
добро

132

местност "Вълча
поляна

с. Ерул

Праисторическо
пещерно селище
пещерата "Ямка",
3 км. югозападно

Протокол
на СОПК
03.02.1971
г.

130

с. Забел

Антични галерии,
местност
"Дълбока падина",
в селото

131

с. Забел

Антична сграда,
местност "Над
Попови", в селото

132

с. Забел

133

с. Забел

Протокол
на СОПК
03.02.1971
г.
Протокол
на СОПК
03.02.1971
г.
Протокол
на СОПК
03.02.1971
г.
Протокол
на СОПК
03.02.1971
г.

134

с. Зелениград

135

с. Зелениград

136

с. Зелениград

137

с. Зелениград

138

с. Зелениград

139

с. Зелениград

140

с. Зелениград

141

с. Зелениград

129

142

143

144

145

Средновековно
селище, местност
"Св. Петър", в
селото
Амтично селище
Руй планина,
местност
"Преслъп", 8-9 км
Антична крепост,
вр. Руй, местност
"Джидовски
гробища", 10 км
Антично селище,
местност
"Грамагье", 500 м.
южно
Средновековна
крепост, месност
"Камик", над
селото
Средновековна
скална църква,
местност "Камик",
Цветаново ижле/
Царева църква/,
над селото
Средновековен
водопровод,
местност "Над
камик", над
селото
Къща на
наследници на
Цветанов
Къща на Цона
Благоев /със
стопанския двор/
Къща на Дончо
Добрев

Къща на
с. Зелениград наследници Тодор
Ранчев
Къща на
с. Зелениград наследници Гьора
Момчилов
Къща на
с. Зелениград наследници
Благой Ганчев
Къща на
с. Зелениград наследници
Атанас Спасов

археологически

национа
лно

археологически

национа
лно

археологически

национа
лно

археологически

национа
лно

археологически

национа
лно

археологически

национа
лно

археологически

национа
лно

археологически

местно

Протокол
на СОПК
03.02.1971
г.

археологически

местно

Протокол
на СОПК
03.02.1971
г.

археологически

местно

Протокол
на СОПК
03.02.1971
г.
Протокол
на СОПК
03.02.1971
г.
Протокол
на СОПК
03.02.1971
г.

1

ХI18

18

Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

Не
съществува
Не
съществува
Полуразруш
ена
Не
съществува
Не
съществува
Не
съществува
Не
съществува

133

146

147

Къща на
с. Зелениград наследници Крум
Тошков
Къща на
с. Зелениград наследници
Петрун Начев

148

Къща
с. Зелениград нанаследници
Илия Цонев

149

Къща на Игнат
с. Зелениград
Милошев

150

с. Зелениград

Къща на Илия
Тодоров

с. Кожинци

Късноантична
крепост, Градище,
1 км, южно

151

152

с. Кожинци

153

с. Кожинци

154

с. Кожинци

155

с.
Костуринци

156

с.
Костуринци

Антична крепост
вр. Тумба, над
селото

157

с.
Костуринци

Църква "Св.
Богородица"

с.
Костуринци

Църква "Св.
Богородица"

с. Лева река

Средновековна
църква "Св. 40
мъченици", в
селото

с. Лева река

Църква "Св. 40
мъченици"

с. Лева река

Църква "Св. 40
мъченици"

159

с. Лева река

160

с. Лева река

архитектурностроителен

Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

20 VIII
344
344

Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

14 ХV133 133

Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен
Протокол
на СОПК
03.02.1971
г.
Протокол
на СОПК
03.02.1971
г.

Античен
водопровод над
Градище, 2 км.
югозападно
Античен
некропол,
местност "Велина
чука", 100 м. от
Градище
Праисторическо
селище, пещера
"Дупката", над
селото
Лобно място на
Тако поп Исаев,
местност
"Ананкини
кошари" СВАЛЕН с ДВ бр
91 от 1992 г.

158

Списък от
07.04.1972 г.

Антично селище,
местност "Анче",
600 м.,
югоизточно
Антично селище,
местност
"Боровица", 1 км.,
северно

Не
съществува

Полуразруш
ена
Не
съществува

археологически

местно

археологически

местно

Протокол
на СОПК
03.02.1971
г.

археологически

местно

Протокол
на СОПК
03.02.1971
г.

археологически

национа
лно

ДВ бр.22 от
18.03.1975
г.
Протокол
на СОПК
03.02.1971
г.
Списък от
1976 г.
Писмо №3106
от 18.09.1978
г.
ну
пи

Не
съществува

ДВ бр
91 от
исторически
1992
г.

археологически

местно

архитектурностроителен
художествен

Протокол
на СОПК
03.02.1971
г.
ДВ бр. 39 от
18.05.1973
г.
Писмо №3106
от 18.09.1978
г.

добро
археологически

национа
лно

архитектурностроителен

национа
лно

художествен
Протокол
на СОПК
03.02.1971 г
Протокол
на СОПК
03.02.1971 г

археологически

местно

археологически

местно

134

161

с. Лева река

162

с. Лева река

163

с.
Лешниковци

164

с. Ломница

165

с. Ломница

166

с. Ломница

167

с. Ломница

168

Антично селище,
местност
"Селище", 400 м.
южно
Останки от
манастир "Св. 40
мъченици"

Протокол
на СОПК
03.02.1971 г
ну
пи

чл. 146, ал.З
отЗКН

Антично селище,
местност
"Черемида" в
ТКЗС

Протокол
на СОПК
03.02.1971 г

Антично селище,
местност
"Прекръсье", на
Ждрелото
Античен
некропол,
местност
"Престол", до
Ждрелото
Антична и
средновековна
крепост, местност
"Жилави камък",
на Ждрелото

Протокол
на СОПК
03.02.1971 г
Протокол
на СОПК
03.02.1971 г
Протокол
на СОПК
03.02.1971 г

Антично селище,
Калинкова
махала, в селото

Протокол
на СОПК
03.02.1971 г

с. Ломница

Антично селище,
в селото

Протокол
на СОПК
03.02.1971 г

169

с. Ломница

Средновековно
селище и
некропол,
местност
"Сливье", 3 км.
североизточно

170

с. Ломница

Тракийско
селище, на
Ждрелото

171

с. Ломница

Металообработва
не, местност
"Станци", 500 м.
югозападно

172

с. Лялинци

173

с. Лялинци

с. Лялинци
174

с. Лялинци
с. Лялинци

175

с. Лялинци

Протокол
на СОПК
03.02.1971 г

Протокол
на СОПК
03.02.1971 г
Протокол
на СОПК
03.02.1971 г

Антично селище,
местност
"Търговище, 1,5
км. югоизточно
Средновековна
църква, местност
"Своге" /Престол/,
1 км. югозападно

Протокол
на СОПК
03.02.1971 г
Протокол
на СОПК
03.02.1971 г
Списък от
1976 г.

Църква "Св.
Никола"
Църква "Св.
Никола"
Църква "Св.
Никола"
Тракийска
крепост или
светилище, вр.
Любаш

2

VI 12

12

археологически

местно

археологически

национа
лно

археологически

местно

археологически

местно

археологически

местно

археологически

местно

археологически

местно

археологически

местно

археологически

местно

археологически

местно

археологически

местно

археологически

местно

археологически

местно

добро

архитектурностроителен

Писмо №728
от 02.03.1974
г.
Писмо №3106
от 18.09.1978
г.

добро
художествен
художествен
чл. 146, ал.З
отЗКН

археологичес ки национа
лно

135

добро
176

с.
Милкьовци

Къща на Никола
Стоянов /старата/

177

с.
Милкьовци

Къща на Таско
Димитров

с.
Милкьовци

5

XIII
112
112

8

I93

Къща на Васил
Иванчев

6

I100

с.
Милкьовци

Къща на Цветко
Ангелов

8

180

с.
Милкьовци

Къща на Петър
Гигов Стоянчин

5

VIII
118
118

181

с.
Милкьовци

Къща на Кирилка
Тасева

16

VI56

182

с.
Милкьовци

Къща на Лека
Григоров

16

II59,6 60
0

183

с.
Милкьовци

Къща на Микил
Иванов

16

X58

184

с.
Милкьовци

Къща на Илия
Неделков

185

с.
Милкьовци

Къща на Мара
Лапина

с.
Милкьовци

Къща на Стоил
Зарков

187

с.
Милкьовци

Къща на Мария
Димитрова
/старата/

188

с.
Милкьовци

Къща на Стоил
Радев

189

с.
Милкьовци

Къща на Зора
Илиева

190

с.
Милкьовци

Къща на Сотир
Василев

191

с.
Милославци

192

с.
Милославци

193

с.
Милославци

194

с. Мрамор

Къща на Вазо
Николов Кръстев

ну
пи

195

с. Мрамор

Къща на
наследници на
Ставри Станоев

ну
пи

178

179

93

100

92

Писмо 394 от
03.02.1976 г.

архитектурностроителен

Писмо 394 от
03.02.1976 г.

архитектурностроителен

Писмо 394 от
03.02.1976 г.

архитектурностроителен

Писмо 394 от
03.02.1976 г.

архитектурностроителен

Писмо 394 от
03.02.1976 г.

архитектурностроителен

Писмо 394 от
03.02.1976 г.

архитектурностроителен

Писмо 394 от
03.02.1976 г.

архитектурностроителен

Писмо 394 от
03.02.1976 г.

архитектурностроителен

Писмо 394 от
03.02.1976 г.

архитектурностроителен

Писмо 394 от
03.02.1976 г.

архитектурностроителен

разрушена
разрушена

разрушена

56

добро
добро

58

добро
добро

186

5

XII- 113
113

8

91
I-

8

Писмо 394 от
03.02.1976 г.

архитектурностроителен

14

V32

32

Писмо 394 от
03.02.1976 г.

архитектурностроителен

20

IV6

6

Писмо 394 от
03.02.1976 г.

архитектурностроителен

7

Писмо 394 от
03.02.1976 г.

архитектурностроителен

Писмо 394 от
03.02.1976 г.

архитектурностроителен

20

8

разрушена
разрушена
добро
добро
добро

20

III7

разрушена
НП
И

Антична сграда,
местност
"Църквище", до
селото
Средновековна
крепост
"Градище", 3-4
км. северно
Антично селище,
местност
"Селище", до
селото

Протокол
на СОПК
03.02.1971 г
Протокол
на СОПК
03.02.1971 г
Протокол
на СОПК
03.02.1971 г

apxeoлогически

местно

археологически

местно

археологически

местно

Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

добро
добро

136

196

с. Насалевци

Църква "Св.
Богородица"

197

с. Насалевци

Църква "Св.
Богородица"

198

с. Неделково

Рангелов хан

199

с. Парамун

Тракийска
крепост, на
Любаша, над
селото

200

с. Пенкьовци

201

с. Пенкьовци

202

с. Пенкьовци

203

с. Пенкьовци

14

17

Списък от
1976 г.
Писмо №3106
от 18.09.1978
г.

архитектурностроителен

Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

художествен

Протокол
на СОПК
03.02.1971 г

Стара църква,
местност
"Пристолье", 5 км.
югозападно
Средновековна
крепост
"Стамболийско
гредище", 5 км.
югозападно
Средновековна
крепост, местност
"Градище", 5 км
южно
Антично селище,
местност "Будин
рид /ридар/, 4 км
южно

Протокол
на СОПК
03.02.1971 г
Протокол
на СОПК
03.02.1971 г
Протокол
на СОПК
03.02.1971 г
Протокол
на СОПК
03.02.1971 г

с. Пенкьовци

Средновековна
църква "Св.
Петка", в селото

с. Пенкьовци

Църква "Св.
Петка", в селото

205

с. Пенкьовци

Средновековна
църква "Св.
Николай
Мирликийски", в
гробищата

206

с. Пенкьовци

Оброк "Св. Спас"

чл. 146, ал.З
от ЗКН

207

с. Проданча

Антична крепост,
местност "Камък",
300 м. южно

208

с. Проданча

Протокол
на СОПК
03.02.1971 г
Протокол
на СОПК
03.02.1971 г

209

с. Радово

210

с. Радово

211

с. Радово

204

Антично селище,
1 км. източно

Антично селище,
местност
"Мраморье", до
селото
Антична и
средновековна
крепост
"Градище, в
селото
Ранносредновеков
на църква,
местност "Оброк
Св. Спас", в
селото

Протокол
на СОПК
03.02.1971 г
нуп
и
нуп
и

Писмо №3106
от 18.09.1978
г.

археологически

местно

археологически

местно

археологически

местно

археологически

местно

археологически

местно

археологически

национа
лно
разрушена

художествен
добро
Протокол
на СОПК
03.02.1971 г

Протокол
на СОПК
03.02.1971 г

археологически

археологически

национа
лно

национа
лно

археологичес ки местно

археологичес ки местно

археологически

местно

Протокол
на СОПК
03.02.1971 г

археологически

местно

Протокол
на СОПК
03.02.1971 г

археологически

местно

137

212

с. Радово

213

с. Радово

Античен
водопровод,
местност "Над
Градище", в
селото
Антично селище,
местност
"Сабалевци", 1,5
км.западно

Протокол
на СОПК
03.02.1971 г
Протокол
на СОПК
03.02.1971 г

с. Радово

Църква "Св. Йоан
Предтеча

7

I

Църква "Св. Йоан
Предтеча

7

I

с. Радово

Къща на
наследници на
Люба Христова
Димитрова
Къща на
наследници на
Тако Радойнов
Къща на
наследници на
Симо Цветков
Къща на
наследници на
Борис Янакиев

8а

214

215

с. Радово

216

с. Радово

217

с. Радово

218

с. Радово

219

с. Радово

220

I

134

археологически

местно

археологически

местно

Списък от
1976 г.
134 Писмо №3106
от 18.09.1978
г.
118
Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

добро
добро

художествен
полуразруш
ена

архитектурностроителен

разрушена

16

IX

247

Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

5

VII

171

Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

14

III

48

Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

Къща на Славчо
Николов

21

V

6

Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

Къща на Симо
Тодоров /старата/

9

II

114

с. Радово

Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

с. Радово

Къща на братя
Гигови

20

I

22

221

Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

IV

205

с. Радово

Къща на братя
Маркови

1

222

Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

с. Радово

Къща на Стоян
Гюров

9

IV

116 Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

добро

223

с. Радово

Къща на Постол
Тодоров

12

VIII

78

Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

добро

224

с. Радово

Къща на Арсови

1

IV

225

205 Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

полуразруш
ена

226

с. Радово

Църква "Св.
Иван"

Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

227

с. Рани луг

Ранносредновеков
на крепост,
местност "Рупье",
1 км.
североизточно

Протокол
на СОПК
03.02.1971 г

археологически

местно
национа
лно

228

с. Рани луг

Средновековно
селище, 2
км.северно

Протокол
на СОПК
03.02.1971 г

археологически

местно

с. Рани луг
229
с. Рани луг

230

с. Рани луг

Църква "Св.
Николай
Мирликийски"
Църква "Св.
Николай
Мирликийски"
Надгробна могила

Списък от
1976 г.

архитектурностроителен

Писмо №3106
от 18.09.1978
г.

художествен

РМС №1711
от 1962 г.

археологичес ки

разрушена
разрушена
добро
полуразруш
ена
разрушена
полуразруш
ена

национа
лно

138

231

с. Слишовци

232

с. Слишовци

235

236

ДВ бр.22 от
18.03.1975
г.
Протокол
на СОПК
03.02.1971 г

местно

Църква "Св.
Пророк Илия"

с. Слишовци

Надгробна могила
на пътя
Стрезимировци
Трън Голямата и
малката

РМС №1711
ОТ 1962 г.

археологически

национа
лно

с. Стайчовци

Антично и
средновековно
селище (крепост),
местност "Китка",
Градище, 1,5 км.
източно

Протокол
на СОПК
03.02.1971 г

археологически

местно

с. Стайчовци

Църква "Св.
Никола"

7

IV51

Църква "Св.
Никола"

237

с.
Стрезимиров
ци

Лобно място на
старши лейтенант
Миша /името е
неизвестно

238

с. Студен
извор

Църква "Св.
Апостол Петър"

7

НП
И

239

с. Студен
извор

Църква "Св.
Апостол Петър"

7

НП
И

гр. Трън

гр. Трън

гр. Трън

Манастир "Св.
Архангел
Михаил“, 2 км.
северозападно
Манастирска
църква "Св.
Архангел ихаил",
при Трънския
манастир
Манастирска
църква "Св.
Архангел
Михаил"

5

51

138

архитектурностроителен
художествен

Списък от
1976 г.
Писмо №3106
от 18.09.1978
г.

архитектурностроителен
художествен

Писмо №1656
от
24.04.1984Г.

исторически

Списък от
1976 г.

архитектурностроителен

Писмо №3106
138 от 18.09.1978
г.

добро

Протокол
на СОПК
03.02.1971 г

НП
И

Добро

художествен
лошо
археологически

национа
лно

художествен

национа
лно

лошо
НП
И

ДВ бр.52 от
05.07.1977
г.
Писмо №3106
от 18.09.1978
г.

НП
И

художествен

241

гр. Трън

Праисторическо
селище, в града

Протокол
на СОПК
03.02.1971 г

242

гр. Трън

Антична сграда, 1
км. южно

Протокол
на СОПК
03.02.1971 г

гр. Трън

Родната къща на
Владимир /Владо/
Йосифов Тричков, 9
ул."Велко
Стоянов" №22

243

археологически

с. Слишовци

Х-5

с. Стайчовци

240

национа
лно

Църква "Св.
Пророк Илия"

1

Списък от
1976 г.
Писмо №3106
от 18.09.1978
г.

исторически

с. Слишовци
233

234

Историческо
място, 500 м.
южно в местност
"Слишовска
могила"
Ранно
средновековна
крепост, Кулата,
2,5 км. северно

археологически

местно

археологически

местно
добро

82

Писмо №1355
от 04.05.1985
г.

исторически

139

гр. Трън

Църква "Св.
Петка"
Ул.“Денчо
Знеполски“

гр. Трън

Църква "Св.
Петка"

гр. Трън

Църква "Св.
Николай"
Ул.“Гочо Гопин“

гр. Трън

Църква "Св.
Николай"

246

гр. Трън

Параклис
"Пещернята"(Ска
лна църква "Св.
Петка")

247

с.
Филиповци

Праисторическо
селище, в селото

244

245

248

с.
Филиповци

добро
60

-

628
Списък от
1976 г.
Писмо №3106
от 18.09.1978
г.

с.
Филиповци

250

с.
Филиповци

251

с.
Филиповци

252

с.
Филиповци

Къща на
наследници на
Васил Ковачев

253

с.
Филиповци

Къща на Григор
Антонов Ковачев

254

с.
Филиповци

Къща на Тома
Янков Почекаин

255

с.
Филиповци

Къща на
Владимир Иванов

256

с.
Филиповци

Къща на Андрей
Митов

257

с.
Филиповци

Къща на Станой
Андонов

258

с.
Филиповци

Къща на Орданка
Стратиева Кюлева

259

с.
Филиповци

Останки от
селище, местност
"Уишански
камък"

260

с.
Филиповци

Къща на Асен
Николов Кюлев

художествен
добро

40

-

371 Списък от
1976 г.
Писмо
N«3106 от
18.09.1978 г.

ну
пи

архитектурностроителен
художествен
добро
чл. 146, ал.З
отЗКН

Протокол
на СОПК
03.02.1971 г

Праисторическо
селище,
Нишански камък,
северозападно,
над селото
Антично селище и
водопровод,
местност
"Николчин
кладенец", 3
км.западно
Средновековна
крепост, месност
"Кула", над
селото
Средновековно
селище, местност
"Пазарище", 1 км.
южно

249

архитектурностроителен

археологически

национал
но

археологически
местно
археологически

Протокол
на СОПК
03.02.1971 г

местно
археологически

Протокол
на СОПК
03.02.1971 г

местно

археологически
Протокол
на СОПК
03.02.1971 г

местно
археологически

Протокол
на СОПК
03.02.1971 г
НП
И
НП
И
НП
И
НП
И
НП
И
8
ну
пи

разрушена

Писмо №394
от 03.02.1976
г.

архитектурностроителен

Писмо №394
от 03.02.1976
г.

архитектурностроителен

Писмо №394
от 03.02.1976
г.

архитектурностроителен

Писмо №394
от 03.02.1976
г.

архитектурностроителен

Писмо №394
от 03.02.1976
г.

архитектурностроителен

разрушена

разрушена

добро

Писмо №394
ХIIот 03.02.1976
I18
г.
4
Писмо №394
от 03.02.1976
г.

Писмо №394
от 03.02.1976

полуразруш
ена
разрушена

архитектурностроителен
разрушена

архитектурностроителен
чл. 146, ал.З
отЗКН

ну
пи

местно

археоло!ичес ки
архитектурностроителен

национал
но
разрушена

140

г.

261

с.
Филиповци

262

с.
Цегриловци

263

с.
Цегриловци

264

с.
Цегриловци

Останки от
стражна кула

чл. 146, ал.З
отЗКН

Място на
сражение,
местност
"Яничева чука"
Антично селище,
местност
"Градище", 1
км.северно
Ранносредновеков
но селище,
местност "Света
вода" над селото

ДВ бр.22 от
18.03.1975
г.

Протокол
на СОПК
03.02.1971 г

Църква "Св. Спас"

с.
Цегриловци

Църква "Св. Спас"

266

с.
Цегриловци

Надгробна могила

РМС №1711
ОТ 1962 г.

267

с.
Шипковица

Средновековно
металообработван
е, Конярско усое,
4 км. южно

Протокол
на СОПК
03.02.1971 г

с.
Шипковица

Средновековен
канал, от
Власинското
блато до
Конярско усое

с. Туроковци

национал
но

национал
но

археологически

11
163

265

269

исторически

Протокол
на СОПК
03.02.1971 г

с.
Цегриловци

268

археологически

Списък от
1976 г.
Писмо №3106
от 18.09.1978
г.

местно
археологически
местно

архитектурностроителен
художествен
археологически

национал
но

археологически
местно
археологически

Протокол
на СОПК
03.02.1971 г

местно

археологически

Антично селище,
местност "Кюлин
камък", 700 м.
западно
Антично селище
Руй планина
Берайнско
селище, 5 км.
северозападно

Протокол
на СОПК
03.02.1971 г

местно
археологически

Протокол
на СОПК
03.02.1971 г

местно

270

с. Туроковци

с. Туроковци

Къща на Иван
Христов Мудев

17

XVI 119 Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

разрушена

271

с. Туроковци

Къща на Петър и
Владо Йоневи

17

XV

129 Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

разрушена

272

X

12

с. Туроковци

Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

274

с. Туроковци

Къща на Стана
Христова
Иванчева
Къща на свещ.
Светослав
Йорданов

17

273

Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

с. Туроковци

Къща на Рангел
Теодосиев Мишин

17

275

XXI 134 Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

XII

112

с. Туроковци

Къща на братя
Стаменови
/Логатрови/

13

276

Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

с. Туроковци

Къща на Стана
Кръстева Илиева

6

IX

346 Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

добро

277

с. Туроковци

Църква "Св.
Архангели"

НП
И

Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

добро

278

НП
И

разрушена
разрушена
добро
разрушена
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279

280

ДВ бр.39 от
18.05.1973
г.

с. Ярловци

Църква "Св.
Димитър"

с. Ярловци

Църква "Св.
Димитър"

Писмо №3106
от 18.09.1978
г.

художествен

с. Ярловци

Църква "Св.
Димитър"

Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

с. Ярловци

9

I

147

Антично селище,
Велиново лесье и
Кърна Круша, 2
км източно
Антична и
средновековна
крепост, Земун, 1
км. източно

281

с. Ярловци

282

с. Ярловци

Антична баня
пред Земун, 1 км.
източно

283

с. Ярловци

Къща на Рангел
Борисов

284

с. Ярловци

Къща на
наследници
Цветко Николов
Петров

285

с. Ярловци

Къща на
наследници
Григор Хаджиев

286

с. Ярловци

287
288

Протокол
на СОПК
03.02.1971 г
Протокол
на СОПК
03.02.1971 г
Протокол
на СОПК
03.02.1971
г.

архитектурностроителен

археологически
местно
археологически
местно
археологически

Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

ХIV
-57 57

Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

ХХI
I101
101

Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

Къща на Григор
Янков Петров

Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

с. Ярловци

Къща на
Александър
Гълъбов

Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

с. Ярловци

Къща на Петър
Логатров

Списък от
07.04.1972 г.

архитектурностроителен

7

12

национал
но

местно
национал
но
Не
съществува

Не
съществува
Не
съществува
Не
съществува

Източник: НИНКН

Обектите от списъка са придобили статут на НКЦ по реда на действащата към
момента на декларирането и регистрирането им нормативна уредба, без при това да са
определени режими за опазването им – териториален обхват и предписания за опазване.
Голяма част от обектите са без определена категория. Всички къщи от списъка са без
определена категория. Съгласно чл.146, ал.3 от ЗКН недвижимите археологически обекти
притежават статут на НКЦ с категория „национално значение“ до установяване на
категорията им чрез подробно проучване. С разпореждане на МС №1711/22.10.1962г.
всички селищни и надгробни могили и средновековни отбранителни валове са обявени за
паметници на културата по реда на чл.4, ал.1 от ЗПКМ (отм.) и съгласно §10, ал.1 от ЗКН
притежават статут на НКЦ с категория „национално значение“. Към момента НИНКН не е
актуализирал списъка на НКЦ и не е правил оценка на обектите в него по отношение на
стойността и състоянието им, режимите за опазване и смисъла от присъствие на обекти,
загубили стойността си в списъка. По данни на общината от обектите, за които са
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направени огледи, е установено, че 60 бр. от сградите, предимно къщи, са разрушени и не
съществуват. Голям е процентът на зле поддържаните сгради.
Анализът на приложения списък според научната и културната област, към която се
отнасят, показва следното:
Археологически

обекти

115

бр.

(отделно

е

приложен

списък

на

археологическите обекти, предоставен от РИМ Перник)
Археологически НКЦ са материални следи за човешка дейност, неделими от
средата, в която са създадени, които се идентифицират чрез археологически изследвания.
От този вид обекти на територията на общината в списъците на НИНКН има:
-

Селища 46 бр., от които 6 бр. праисторически, 1 бр.тракийско в комбинация с
крепост, 25 бр. антични, 1бр. ранновизантийско, 11 бр. средновековни;

-

Крепости - 25 бр., от които 2 бр.тракийски, 4 бр. антични, 13 бр. средновековни
и 5 бр. в които се припокриват антична и средновековна крепост (Вукан,
Ломница, Радово,Стайчовци и Ярловци);

-

Останки от старо рударство и металообработване 4 бр. в землищата на селата
Бусинци, Главановци, Ломница и Долна Мелна. При с. Главановци местността, в
която са останките, носи името „Самоковица“, което показва характерът на
дейностите, които са развивани там.

Впечатляващ е скалният параклис „Св. Петка“, който се намира в пещера над гр.
Трън. Обектът е археологически с категория „национално значение“. Легендата за
светицата се помни и предава до днес сред местните хора. Родена е в Епиват, днешна
Турция, при настъпване на пълнолетие раздава наследството си и тръгва в пустинята на
Азия, за да проповядва христовата вяра. Подгонена от римските войници стига до земите
на днешна България, минава през с. Врабча и после покрай пещерата, където намира
подслон и скривалище. Хората вярват, че в пещерата са останали вкаменен хляб и
отпечатъци от светицата и превръщат мястото в светилище. В района има две църкви
посветени на Св. Петка – в гр. Трън и в с. Пенкьовци. Света Петка е покровителка на
Трънския край и празникът на гр. Трън се чества на Петковден.
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Изглед към скалния параклис „Света Петка“

Архитектурно - строителни 146 бр.
Архитектурно-строителните НКЦ са сгради, съоръжения, конструкции, части или
съчетания от тях, които имат историческа, естетическа, техническа, културно - и
производствено-техническа, пространствена и функционална стойност. На територията на
общината обектите от този вид са предимно частни жилищни сгради. Обектите се
носители на местната строителна традиция и са строени преди повече от 120 години. В с.
Банкя има най-много къщи – 27 бр., които са архитектурно – строителни паметници. По
брой на обектите (къщи) следват селата Зелениград с 24 бр., Докьовци с 19 бр., Милкьовци
с 15 бр., Радово и Ездимирци по 11 бр., Главановци, Глоговица, Туроковци, Филиповци и
Ярловци с по 6 до 8 бр., Велиново и Бусинци по 4 бр. и Мрамор 2 бр. Общият брой на
обектите е голям, но почти всички са в лошо физическо състояние, а част от тях са
разрушени – в с. Главановци не съществуват 4 бр. от къщите, в с. Бусинци – 3 бр., в с.
Глоговица – 4 бр., в с. Докьовци – 1 бр., в с. Зелениград – 11 бр., в с. Милкьовци, в с.
Радово – 8 бр., в с. Филиповци – 7 бр., в с. Туроковци – 5 бр., в с. Ярловци – 4 бр. Най –
много добре поддържани къщи има в с. Докьовци и с. Ездимирци. На някои от обектите са
правени частични ремонти с подмяна на покривни материали, а на места на покривни
конструкции, с които е променен вида на покрива. Всички обекти от този вид са без
определена категория и подлежат на окончателна оценка.
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Художествени

21

бр.

и

архитектурно-строителни,

които

съдържат

художествени 17 бр.
Тези обекти най – често са религиозни – християнски храмове. Три от тях са в гр.
Трън – църквата „Света Петка“, църквата „Свети Николай“ и манастирска църква "Св.
Архангел Михаил".
В близост до скалния параклис „Света Петка“ е църквата „Света Петка“, която е без
определена категория. Построена е на мястото на разрушен параклис „Св. Тарапонтий“ от
ХVI в., от който са останали няколко икони. Свети Тарапонтий е свързан с легендата за
името на града – светецът е лекувал в близост до извор, над който растяло трънливо дърво,
което дава името на мястото – „трън“. Днешната църква е строена в 1700г., а съвременния
си вид добива през 1853г., построена през от Майстор Миленко и брат му Дамян.
Стенописите са от 1877г., а дърворезбата е от 1929г. Представлява трикорабна базилика
изградена от камък и е в много добро състояние.

Църквата „Св.Петка“

Трънският манастир „Св. Архангели Михаил и Гавраил“ е разположен на север от гр.
Трън, в скатове на Руй планина и в близост до Трънското ждрело. Предполага се, че е
строен през ХIV или ХV век, по време на Второто българско царство. Опожаряван и
разграбван е през 1790, 1796, 1863 и 1874 година от турци, черкези и кърджалии. От
първоначалния манастир е останала само църквата. В манастира е имало библиотека с
богослужебни книги и килийно училище, монасите са наброявали 70 души. По време на
възраждането тук е основан Трънският революционен комитет. Константин Иречек е
посетил мястото през 1883 г. и съобщава, че то е много красиво, че от вътрешната страна
на втората врата на църквата има надпис, в който се казва, че през 1643 г. по поръчка на
кир Войхна от с. Рани лук и кир Костадин от с. Туроковци е изографисана църквата.
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Останала е само църквата от ХVII век - 1643г. Стенописите от ХIV век не са запазени. При
реставрация през1982 г.части от тях са разкрити - по източната, северната и южната страни
на олтарната абсида. С голямо майсторство е изпълнена сцената „Благовещение“.
Нарисувани са и 8 пророци, а в цокълния пояс са изрисувани кръгли медальони. Строгата
изразителност и топлия колорит са характерни за иконописа на ХIV век.
Другата църква, построена на площада в 1856г., е „Св. Николай“, с храмов празник
на 6-ти декември. Намира се в центъра на града върху основи на стар манастир. В тази
църква е оригиналната икона на трънския светец „Св. Тарапонтий“.
В с. Ярловци има църква „Св. Димитър“, която е обявена за „Архитектурностроителен паметник на културата“ и е действаща.
Исторически 7бр.
Исторически са местата, на които са ставали сражения или други знаменателни
събития: родна къща на Владо Тричков, ул. „Раденко Стоянов“ №22, декларирана с Писмо
1355,04.05.1985г., Трънска Еловица, м.“Вълча поляна“, Протокол на СОПК /03.02.1971г.,
местност „Яничева чука“, ДВ №22 от 18.03.1975г., местност „Слишова могила“, 500 м.
южно от с. Рани луг, ДВ бр.22 от 18.03.1975г.
Анализът на приложения списък по категория показва следното:
Категория „Национално значение“ 41 бр.
Исторически 2бр.: Историческо място, 500 м. южно в местност "Слишовска
могила"; място на сражение местност „Яничева чука“ в с.Цегриловци;
Художествен 1бр.: Манастирска църква "Св. Архангел Михаил", при Трънския
манастир;
Архитектурно-художествен 1бр.: Църквата „Свети Димитър“ в с. Ярловци;
Археологически обекти 37 бр. с определена категория „национално значение“ има в
селата Бусинци – 4 бр., Видрар – 2 бр., Главановци – 2 бр., Докьовци – 1 бр., Джинджовци
– 4 бр., Ерул – 1 бр., Забел – 4 бр., Зелениград – 2 бр.(античност), Кожинци
(праисторическо пещерно селище) – 1бр., Лева рекя (средновековна църква и манастир) – 3
бр., Лялинци – 1 бр., Пенкьовци – 3 бр., Рани луг – 2 бр., Слишовци – 2 бр., Трън – 3 бр. и
Филиповци – 2 бр., Ярловци – 1 бр. археологически.
Останалите обекти са археологически и повечето не са проучени. Нанесени са в
схемата на КИН с координати и охранителни зони.
Документите, с които са декларирани или обявени за НКЦ са подробно описани за
всеки обект по отделно. Групирани по номерата на документите те са:
12 бр. са обявени с Протокол на СОПК от 03.02. 1971г.;
146

14 бр. са обявени с Протокол на НСОПК по чл. 146, ал 3 от ЗКН;
8 бр. са обявени с Протокол на НСОПК/ РМС №1711 от 1962г.;
2 бр. са обявени с ДВ бр.22/ 18.03.1975г.;
1 бр. е обявен с ДВ бр.39/ 18.05. 2973г.
По вид и предназначение обектите са:
Останки от старо рударство 1 бр., Останки от римско селище 2 бр., Оброк 3 бр.,
Надгробна могила 8 бр., Останки от водопровод 2 бр., Останки от Манастирище 3 бр.,
Латински гробища, Праисторическо пещерно селище, Антична галерия, Антична сграда,
Средновековно селище, Антично селище, Антична крепост, Средновековна църква,
Тракийска крепост, Параклис – скална църква, Останки от стражна кула – по 1 бр.,
Историческо място 2 бр.
От представянето на обектите в категорията „с национално значение“ се
вижда, че те са изцяло археологически с изключение на църквата „Св. Димитър“ в с.
Ярловци.
Категория „Местно значение“ 83 бр.
В категорията

„местно значение“ в списъка на НИНКН обектите са

археологически, художествени и архитектурно-художествени.
В тази категория попадат археологически обекти, обявени в държавен вестник през
1971г. в селата Бераинци – 5 бр., Бохова – 1 бр., Велиново – 2 бр., Врабча – 6 бр., Вукан – 1
бр., Главановци – 2 бр., Горочевци – 3 бр., Глоговица – 2 бр., Долна Мелна – 6 бр., Еловица
– 1 бр., Зелениград (средновековие) – 3 бр., Кожинци (античност) – 3 бр., Костуринци – 1
бр., Лева река (античност) – 3 бр., Лешниковци – 1 бр., Ломница – 8 бр., Лялинци – 2 бр.,
Милославци – 3 бр., Парамун – 1 бр., Пенкьовци – 4 бр., Проданча – 2 бр., Радово – 5 бр.,
Рани луг – 1 бр., Слишовци – 1 бр., Трън - 2 бр., Филиповци – 5 бр. и Ярловци – 2 бр..
Общият брой на обектите в този списък е 288. За удобство списъкът е преработeн
като обектите са разпределени по селата, в които се намират, а селата са подредени по
азбучния ред на името си.
Регистрирани Археологически обекти на територията на Община Трън
Съгласно приложен списък – извадка от автоматизирана информационна система
„Археологическа карта на България“ (АИС „АКБ“) към писмо на РИМ Перник.

№

НАСЕЛЕНО
МЯСТО

МЕСТ
НОСТ

ВИД И
ХРОНОЛОГ
ИЯ

РЕГИСТР
АЦИОНЕ
Н

ПЛО
Щ
дка

КООРДИНАТИ

РЕ
ЖИ
М
на
устр
ойст
во

Табл. 25 Таблица на археологически обекти на територията на Община Трън
статут

Забележ
ка
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КАРТОН
АИС
"АКБ"№
N

1

2

3

4

Бусинци

Слишовци

Слишовци

Радово

Забел

Слишовска
могила

Мала могила

Църквище,
Св.Спас

антично
селище

Могила

Могила
раннохристи
янска църква
и некропол;
оброк

1700114

1700116

1700117

1700118

20

1

0,3

8

42,76567

42,80512

42,801707

42,79731

E

22,63211

22,47173

22,471534

22,59041

Б

ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3

А

ПК с
нац.значение
обявен с ПМС
1711/ 12.10.62

А

Б

ПК с
нац.значение
обявен с ПМС
1711/ 12.10.62
Обявен ПК с
Протокол
СОПК
03.02.1971

5

Студен извор

Мраморье

антично
селище

1700119

25

42,79676

22,60736

Б

6

Студен извор

Мала могила

Могила

1700120

0,3

42,79626

22,60863

А

Градище

крепост,
късна
античност

1700121

3,5

42,79787

22,58845

А

Обявен ПК с
Протокол
СОПК
03.02.1971
ПК с
нац.значение
обявен с ПМС
1711/ 12.10.62
Обявен ПК с
Протокол
СОПК
03.02.1971

Над Градище

водопровод
и каптаж,
късна
античност

Б

Обявен ПК с
Протокол
СОПК
03.02.1971

А

ПК с
нац.значение
обявен с ПМС
1711/ 12.10.62

Б

Обявен ПК с
Протокол
СОПК
03.02.1971

7

8

9

10

Радово

Радово

Лева река

Лева река

Гробищата

(Х)Анче

11

Лева река

Селище

12

Лева река

Боровица

Лева река

Манастир
"Св. 40
мъченици"

13

14

Велиново

Градище

15

Велиново

Поятище,
Завой

16

Велиново

Мисловщичк
и манастир

Могила

антично
селище

антично
селище

антично
селище
църква,
късно
средновеков
ие
крепост,
късна
античност
селище,
късна
античност
късносредно
вековен
манастир
"Св.
Богородица

1700122

1700123

1700124

0,2

0,25

35

42,79688

42,66422

42,66465

22,58733

22,58672

22,58376

1700125

100

42,65789

22,589576

Б

1700126

15

42,68258

22,56721

Б

1700127

0,5

42,67423

22,56169

А

1700128

5

42,79944

22,70722

А

1700129

5

42,79994

22,70658

Б

Обявен ПК с
Протокол
СОПК
03.02.1971
Обявен ПК с
Протокол
СОПК
03.02.1971
Национален
ПК, обявен с
прот. СОПК
06.04.1955
Обявен ПК с
Протокол
СОПК
03.02.1971
ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3

А

Обявен ПК с
Протокол
СОПК
03.02.1971

1700130

2

42,80796

22,71215

ПК паметни
к на
културат
а

СОПК Съвет за
опазване
паметни
ците на
културат
а (вече
не
съществ
ува)
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17

18

19

20

21

22

Велиново

Неделково

Драгиновци

Могила

Неделково

Големо
градище

праисториче
ско селище

Неделково

Неделково

Бутроинци

24

Банкя

25

Бутроинци

26

Бутроинци

27

Бохова

29

30

31

32

33

34

Драгиновци

Вила
рустика,
късна
античност
некропол,
късно
средновеков
ие

Неделково

23

28

Логатрово
ливагье/
Глог

Големо
градище
Църквище
Св. Никола
Латински
гробища/
при
училището
Градище
Могиличе/
при
Кантарджий
ска махала
Деди-Гоцине
кошаре/
Чобанькье

Могила
църква,
късно
средновеков
ие
некропол и
църква,средн
овековие
крепост,
късна
античност

Могила

антично
селище

Църквище

антично
селище
вила
рустика,
античност;
средновеков
на църква

Берайнци

Гребулица/
Селище (на
десния бряг
на Ерма)

селище,
късна
античност

Берайнци

Могилица/
Бераинска
могила

Берайнци

Завой/ до
моста/
десния бряг

Могила
праисториче
ско и
антично
селище

Завой/
Самоднек

праисториче
ско и
антично
селище

Бохова

Врабча

Врабча

Бутроинци

Селище

Градище
Драговски
камик

крепост,
късна
античност
праисториче
ско селище и
късноантичн
а крепост

1700131

1700132

1700133

1700134

не

1700135

3

50

1

4

0,3

0,5

42,80097

42,77776

42,77945

42,784475

42,78442

42,78087

22,704

22,79036

22,7901

22,793675

22,79369

22,79211

Б

ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3

Б

ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3

А

ПК с
нац.значение
обявен с ПМС
1711/ 12.10.62

Б

ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3

А

ПК с
нац.значение
обявен с ПМС
1711/ 12.10.62

А

ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3

1700136

10

42,85062

22,74453

Г

1700137

20

42,86097

22,68441

Б

1700138

0,3

42,85352

22,71905

А

ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3
ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3
ПК с
нац.значение
обявен с ПМС
1711/ 12.10.62

1700139

10

42,84169

22,74649

Б

1700140

20

42,76912

22,49112

Б

ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3
ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3

Б

ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3

1700141

1700142

1700143

1700144

1700145

1700146

1700147

10

6

0,5

10

90

3

40

42,770200

42,811650

42,805830

42,810010

42,873369

42,871190

42,844900

22,494470

22,583450

22,603120

22,596360

22,726369

22,700450

22,709410

Б

Обявен ПК с
Протокол
СОПК
03.02.1971

А

ПК с
нац.значение
обявен с ПМС
1711/ 12.10.62

Б

ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3

Б

Обявен ПК с
Протокол
СОПК
03.02.1971

А

ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3

Б

ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3
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Врабча

Вражалска
махала, при
чешмата

36

Вукан

Вукански
венъц

37

Ездимирци

35

Гробищата

праисториче
ско селище
крепост и
светилище,
античност
некропол,
средновеков
ие
селище,
късна
античност
църква,
късно
средновеков
ие

38

Долна Мелна

Пазарище

39

Долна Мелна

Църквище

Долна Мелна

Пролом/
Градище/
при мах.
Банковци,
Божиловци

Долна Мелна

Калугерски
дол/ Долина
махала

Бутроинци

Чобанькье/
Цървена
круша

Филиповци

мах.
Бракьовец/
При Канине
градине

антично
селище
некропол,
античност и
средновеков
ие
многослойно
селище праистория,
античност,
средновеков
ие
некропол,
късна
античност и
средновеков
ие

Кула

крепост,
късна
античност
вила
рустика,
античност

40

41

42

43

44

Велиново

45

Филиповци

Под
Ковачеви

46

Филиповци

Нишански
камик

Филиповци

Църквище

праисториче
ско селище
църква,
късно
средновеков
ие

48

Филиповци

Николчин
кладенъц

49

Трън

Радина
могила

50

Трън

51

52

47

4

42,88045

22,72941

Б

1700149

8

42,773450

22,616550

А

1700150

3

42,811530

22,688970

А

1700151

20

42,689480

22,495200

Б

1700152

0,5

42,66261

22,51674

А

1700148

1700153

40

42,689050

22,505240

Б

1700154

2

42,669560

22,544820

Г

1700155

1700156

1700157

6

10

3

42,841340

42,819780

42,812584

22,747490

22,755210

22,717931

Обявен ПК с
Протокол
СОПК
03.02.1971
Обявен ПК с
Протокол
СОПК
03.02.1971
ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3
Обявен ПК с
Протокол
СОПК
03.02.1971
Обявен ПК с
Протокол
СОПК
03.02.1972
Обявен ПК с
Протокол
СОПК
03.02.1971
Обявен ПК с
Протокол
СОПК
03.02.1972

Б

ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3

Б

ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3

Б

1700158

7

42,811790

22,734570

Б

1700159

15

42,837820

22,728240

Б

1700160

1

42,819370

22,717440

А

римска
пътна
станция

1700161

8

42,833630

22,701210

Б

тракийско
светилище

1700162

0,5

42,833390

22,659980

А

При старата
гимназия

праисториче
ско селище

1700163

10

42,835920

22,650200

Г

Трън

Бензиностан
цията

1700164

15

42,823700

22,632310

Г

Трън

Св. Петка

праисториче
ско селище
средновеков
на скална
църква

1700165

0,1

42,831640

22,636790

А

Обявен ПК с
Протокол
СОПК
06.04.1955
ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3
Обявен ПК с
Протокол
СОПК
03.02.1971
ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3
Обявен ПК с
Протокол
СОПК
03.02.1971
ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3
Обявен ПК с
Протокол
СОПК
03.02.1971
ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3
ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3
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53

Трън

Над старата
гимназия

54

Трън

Гробищата и
св. Петка

некропол,
късна
античност

1700166

5

42,839710

22,649020

Г

праисториче
ско селище

1700167

10

42,830600

22,636720

Б

55

Трън

Манастир
"Св. Арх.
Михаил и
Гавраил"

56

Трън

Разсадника

Могила

връх Китка,
Градище

крепост,
късна
античност

57

Стайчовци

ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3
ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3

късносредно
вековен
манастир

1700168

6

42,852380

22,645910

А

1700169

0,2

42,817070

22,625280

А

ХПК обявен
ДВ
52/05.07.1977г.
ПК с
нац.значение
обявен с ПМС
1711/ 12.10.62

А

Обявен ПК с
Протокол
СОПК
03.02.1971

1700170

5

42,761580

22,553010

ПК с
нац.значение
обявен с ПМС
1711/ 12.10.62
Обявен ПК с
Протокол
СОПК
03.02.1971

Пенкьовци

Гробищата/
Дубица
църква
"Св.Петка"
при Попова
махала

Могила
църква,
късно
средновеков
ие

Пенкьовци

Гробищата,
църква
"Св.Николай
Мириклийск
и"

църква,
късно
средновеков
ие

1700173

0,2

42,604710

22,623170

А

61

Пенкьовци

Ваклиново
градище

крепост,
късна
античност

1700174

5

42,569167

22,628056

А

62

Пенкьовци

Булин рид

крепост,
античност

1700175

3

42,577294

22,631971

А

63

Пенкьовци

Булино
присое

водопровод,
античност

1700176

0,2

42,576007

22,630854

Г

крепост,
късна
античност

1700177

5

42,584983

22,643109

Б

средновеков
на църква

1700178

1

42,796580

22,458580

А

Обявен ПК с
Протокол
СОПК
06.04.1955
Обявен ПК с
Протокол
СОПК
03.02.1971
ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.6
ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3
Обявен ПК с
Протокол
СОПК
03.02.1971
ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3

А

ПК с
нац.значение
обявен с ПМС
1711/ 12.10.62

58

Студен извор

59

60

64

Пенкьовци

65

Стрезимировц
и

66

67

68

Туроковци

Стамболийск
о градище
Църквище/
до Боина
махала

Умище

Туроковци

Забелски
камък

Туроковци

Забелски
камък

Могила

антично
селище
Минни
разработки
на желязна
руда

1700171

0,5

42,794190

22,603400

А

1700172

2

42,619250

22,615580

А

1700179

1700180

1700181

0,5

15

25

42,820380

42,834220

42,834214

22,608660

22,592230

22,593061

Б

ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3

Б

ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3

69

Туроковци

Рудинье

Могила

1700182

0,3

42,822230

22,592930

А

70

Туроковци

Бошнярица

антично
селище

1700183

30

42,822820

22,600490

Б

ХПК художес
твен
паметни
к на
културат
а

данните
са
актуализ
ирани на
терен

ПК с
нац.значение
обявен с ПМС
1711/ 12.10.62
ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3
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71

Мракетинци

Преслап/ над
Чукар

72

Милкьовци

Иванов гроб/
Росуля

73

Милкьовци

Куси рид/
Църквище

74

Лешниковци

75

Кожинци

76

77

Еловица

Горочевци

Черемида/
двора на
ТКЗС
Гробъчка
ливада/
ТКЗС

Градище

Св. Илия

некропол,
античност

22,719590

Б

антично
селище

1700186

25

42,771090

22,717830

Б

антично
селище

1700187

20

42,782860

22,539050

Б

антично
селище

1700188

15

42,746450

22,616510

Б

1700189

3

42,735480

22,563050

Б

крепост,
късна
античност
некропол,
светилище и
селище,
античност

82

Главановци

Църквище

Рани луг

Гробищна
църква Св.
Никола

83

Главановци

Самоковище/
Шлякно

Б

42,753260

Селище

Горочевци

Белщица/
над Поище/
Попов дол

22,747110

10

Главановци

80

Св. Илия

42,812430

1700185

81

79

Горочевци

8

антично
селище

възрожденск
а църква "Св.
Илия"
селище от
античността
и
средновеков
ието
металургичн
а дейност,
античност и
средновеков
ие
селище,
античност и
средновеков
ие
вила
рустика,
античност
църква,
късно
средновеков
ие

78

1700184

84

Милославци

Църквище

култова
постройка,
античност

85

Милославци

Селище

антично
селище

86

Глоговица

87

Глоговица

Градище
При
Посечкова
махала

късноантичн
а крепост
некропол,
късна
античност

88

Зелениград

Градище

крепост,
античност

ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3

ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3
ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3
Обявен ПК с
Протокол
СОПК
03.02.1971
ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3
Обявен ПК с
Протокол
СОПК
03.02.1971

1700190

20

42,696361

22,595104

Б

не

0,2

42,696293

22,594730

А

ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3
ХПК,
деклариран №
3106/
18.09.1978

Б

ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3

Б

ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3

1700191

1700192

20

5

42,698860

42,810130

22,599440

22,523710

1700193

50

42,819957

22,529916

Б

1700194

10

42,816860

22,515170

Б

1700195

5

42,817400

22,488640

А

1700196

1

42,834160

22,529740

А

1700197

15

42,835371

22,530217

Б

1700198

15

42,797780

22,672850

Б

1700199

8

42,796421

22,671900

Б

1700200

25

42,847910

22,561720

А

На
границат
ас
Банище,
Брезниш
ко

ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3
ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3
ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3
Обявен ПК с
Протокол
СОПК
03.02.1971
Обявен ПК с
Протокол
СОПК
03.02.1971
ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3
ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3
Обявен ПК с
Протокол
СОПК
03.02.1971
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Зелениград

Шили камик/
Царева
църква

средновеков
на скална
църква

1700201

0,1

42,845070

22,560690

А

Зелениград

Бара/ при
каптажа

водопровод
и каптаж,
античност

1700202

0,1

42,849690

22,570090

Г

Обявен ПК с
Протокол
СОПК
03.02.1971
Обявен ПК с
Протокол
СОПК
03.02.1971

Зелениград

Могила/
Долно
грамагье

А

ПК с
нац.значение
обявен с ПМС
1711/ 12.10.62

92

Зелениград

Долно
грамагье/
Грамагье и
Селище

антично
селище

1700204

100

42,831370

22,564860

Б

93

Забел

При каптажа

сграда, късна
античност

1700205

8

42,839120

22,584430

Б

89

90

91

94

95

Забел

Св. Илия

Забел

Над Попови/
Св.Петър

оброк,
могила
Вила
рустика,
късна
античност
селище,
късна
античност
късносредно
вековен
манастир

96

Забел

97

Забел

Кръст
Манастир
"Св.
Димитър"

98

Ломница

Калинкова
махала

99

Ломница

Ждрелото и
Прекръсье

101

Ломница

При
отклонениет
о на пътя за
Калинкова
махала
Жилави
камик/
дясната
страна на
Ждрелото

102

Лялинци

Шар'на
чешма

100

Могила

Ломница

1700206

1700207

0,5

1,5

12

42,835410

42,829540

42,835540

22,567280

22,587260

22,582640

А

А

Обявен ПК с
Протокол
СОПК
03.02.1971
ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3
ПК с
нац.значение
обявен с ПМС
1711/ 12.10.62
Обявен ПК с
Протокол
СОПК
03.02.1971

1700208

38

42,836690

22,584490

Б

1700209

2

42,843957

22,586589

А

антично
селище

1700210

15

42,867140

22,642930

Б

крепост,
античност

1700211

10

42,86315

22,64765

А

ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3
ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3
Обявен ПК с
Протокол
СОПК
03.02.1971
Обявен ПК с
Протокол
СОПК
03.02.1971

Б

Обявен ПК с
Протокол
СОПК
03.02.1971

некропол,
късна
античност

късноантичн
а крепост

103

Лялинци

Гробищата

104

Лялинци

Своге/
Престол

римски
водопровод
църква,
късно
средновеков
ие
църква,
късно
средновеков
ие

Лялинци

Любаш/
Колибье

тракийска и
късноантичн
а крепост

105

1700203

1700212

8

42,863770

22,644840

1700213

10

42,860210

22,650070

Б

1700214

0,5

42,761700

22,768640

Б

1700215

0,3

42,771640

22,757780

А

1700216

0,3

42,758100

22,747270

А

1700217

2

42,756382

22,754019

А

Последн
ите
проучва
ния
обедини
ха двата
обекта

Обявен ПК с
Протокол
СОПК
03.02.1971
ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3
ХПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3
Обявен ПК с
Протокол
СОПК
03.02.1971
Обявен ПК с
Протокол
СОПК
06.04.1955

153

106

Лялинци

Търговище

емпориум
(тържище),
античност

107

Парамун

Чука

тракийско
светилище

1700219

1

42,795170

22,742890

А

108

Парамун

Кръста/
Градище

тракийско
светилище

1700220

1

42,799437

22,737753

Б

109

Парамун

Манастир

средновеков
ен манастир

1700221

2

42,809730

22,761980

А

110

Докьовци

Дуб/ Дедин
дуб

праисториче
ско селище

1700222

3

42,647200

22,602790

Б

111

Мрамор

Бащина
падина

късноантичн
а крепост

1700223

5

42,729780

22,597340

Б

112

Мрамор

Заедница/
Градище

1700224

5

42,743940

22,609320

Б

Къшле

Пиове/
Щетини/
Углярщини

1700225

500

22.48300/
2247780

Г

ПК с местно
значение

114

Главановци

Църква
"Св.Николай
"

късноантичн
а крепост
металургичн
а дейност,
античност и
средновеков
ие
църква,
късно
средновеков
ие

Обявен ПК с
Протокол
СОПК
03.02.1971
ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3
Обявен ПК с
Протокол
СОПК
03.02.1971
ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3
ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3
ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3
ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3

115

Ерул

Св. Троица

Ерул

Ямите/
Ковачка
падина

Костуринци

Могилка/
Парлапанова
махала

Костуринци

Борикина
могила (имот
на Асен
Георгиев
Борикин)

Костуринци

Могилка
(собственост
на
наследницит
е на Захари
Михайлов)

113

116

117

118

119

120

121

Мрамор

Мрамор

Вельина
чука

Вельина
чука

средновеков
ен манастир
рудодобив,
античност и
средновеков
ие

некропол,
античност

могила

могила

могилен
некропол

могила

1700218

12

42,761170

22,766240

Б

42.69900
/42.70300

1700459

2

42,820910

22,517550

А

1700460

5

42,722350

22,655090

А

ХПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3
ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3

Б

ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3

А

ПК с
нац.значение
обявен с ПМС
1711/ 12.10.62

А

ПК с
нац.значение
обявен с ПМС
1711/ 12.10.62

А

ПК с
нац.значение
обявен с ПМС
1711/ 12.10.62

А

ПК с
нац.значение
обявен с ПМС
1711/ 12.10.62

А

ПК с
нац.значение
обявен с ПМС
1711/ 12.10.62

1700461

1700462

1700463

1700464

1700465

1700466

20

6

2

1

6

1

42,755560

42,761020

42,761239

42,760775

42,747930

42,748155

122

Мрамор

Вельина
чука

могила

1700467

1

42,747636

123

Проданча

Камък

Античен
некропол

1700468

40

42,88225

22,665460

22,572043

22,572443

22,571639

22,615810

22,615641

22,615926

А

22,7545

А

ПК с
нац.значение
обявен с ПМС
1711/ 12.10.62
Обявен ПК с
Протокол
СОПК
03.02.1971

154

124

125

Проданча

Мишино
парче

Антично
селище

1700469

10

42,8808

22,75524

Б

Ломница

Куса река/
срещу
баража

Античен
металодобив

1700470

15

42,87231

22,62074

Б

127

Джинджовци

Църквище/
Себелевци/
Локва
Шопка/
Дворовете на
крайните
къщи

128

Джинджовци

Каптажа

Джинджовци

Гьорине
пояте/
Иванчова
поята

Джинджовци

Гьорине
пояте/
Иванчова
поята

126

129

130

131

Джинджовци

Слишовци

Антично
селище

1700471

Античен
водопровод

1700472

Античен
водопровод

1700473

могила

могила

У реке

могила

в центъра

възрожденск
а църква
"Св.Димитър
"

НЕ

1700474

1700475

140

10

0,5

0,5

1

42,79422

22,46863

Б

Обявен ПК с
Протокол
СОПК
03.02.1971
Обявен ПК с
Протокол
СОПК
03.02.1971
ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3

42,78079

22,46724

Г

42,77878

22,46747

Г

ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3
ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3

А

ПК с
нац.значение
обявен с ПМС
1711/ 12.10.62

А

ПК с
нац.значение
обявен с ПМС
1711/ 12.10.62

А

ПК с
нац.значение
обявен с ПМС
1711/ 12.10.62

42,79239

42,79132

42,79837

22,46242

22,46365

22,47558

133

Цегриловци

в селото

134

Радово

в селото

135

Стайчовци

в селото

Църква
Св.Никола

не

3

42,761555

22,536802

А

не

1

42,79078

22,59528

А

не

1

42,810662

22,469564

А

не

2

42,763939

22,57414

А

не

1

42,67467

22,526999

А

ХПК
нац.знач.обяве
н ДВ
39/18.05.1973г.
ХПК,
деклариран №
3106/
18.09.1978
ХПК,
деклариран №
3106/
18.09.1978
ХПК,
деклариран №
3106/
18.09.1978
ХПК,
деклариран №
3106/
18.09.1978
ХПК,
деклариран №
3106/
18.09.1978
ХПК,
деклариран №
3106/
18.09.1978
ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3

А

ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3

А

ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3

132

Ярловци

църква
Възнесение
Господне
църква Св.
Йоан
Предтеча/
Св. Иван

136

Студен извор

в селото

Църква
Св.ап.Петър
и Павел

137

Слишовци

в селото

Църква Св.
пр. Илия

138

Костуринци

в селото

139

Долна Мелна

в селото

140

141

Докьовци

в селото

Църква Св.
Богородица
Църква Св.
Петър и
Павел
Църква Св.
Богородица
и вековен
дъб

Берайнци

Църквето,
Оброк Св.
Георги

средновеков
на църква

не

1

42,806651

22,555492

А

не

1

42,780374

22,511541

А

не

2

42,79935

22,59068

А

не

не

3

1

42,647743

42,806111

22,594465

22,586944

155

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

Вукан

Трън

Ерул

Ерул

Милкьовци

Милкьовци

Милкьовци

Милкьовци

Милкьовци

Милкьовци

Милкьовци

Милкьовци

Милкьовци

Милкьовци

Милкьовци

Милкьовци

в селото

възрожденск
а църква "Св.
Георги"

кв. Баринци

възрожденск
а църква "Св.
Петка"

връх
Върпела

връх
Върпела

Дълги дел

Дълги дел

Дълги дел

Върпела и
Црешня

Црешня

Црешня

Црешня

Кръстато
дърво

Перчик

Кръстато
дърво

Кръстато
дърво

Кръстато
дърво

могила (М3)

могила (М4)

могила (М5)

могила (М6)

могила (М7)

могила (М8)

могила (М9)

могила
(М10)

могила
(М11)

могила
(М12)

могила
(М15)

могила
(М16)

могила
(М17)

могила
(М18)

не

не

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

2

1

1

0,3

1

0,3

0,3

0,2

0,3

1

0,5

1

1

0,5

0,5

0,5

42,7775

42,83017

42,74823

42,74831

42,74815

42,74961

42,74904

42,75142

42,75308

42,75366

42,75328

42,76087

42,75991

42,76144

42,76170

42,76417

22,609722

22,63736

22,66653

22,66689

22,67422

22,67484

22,67721

22,67661

22,67784

22,67985

22,67976

22,68804

22,69341

22,69043

22,69017

22,69034

А

ХПК,
деклариран №
3106/
18.09.1978

А

ХПК,
деклариран №
3106/
18.09.1978

А

ПК с
нац.значение
обявен с ПМС
1711/ 12.10.62

А

ПК с
нац.значение
обявен с ПМС
1711/ 12.10.62

А

ПК с
нац.значение
обявен с ПМС
1711/ 12.10.62

А

ПК с
нац.значение
обявен с ПМС
1711/ 12.10.62

А

ПК с
нац.значение
обявен с ПМС
1711/ 12.10.62

А

ПК с
нац.значение
обявен с ПМС
1711/ 12.10.62

А

ПК с
нац.значение
обявен с ПМС
1711/ 12.10.62

А

ПК с
нац.значение
обявен с ПМС
1711/ 12.10.62

А

ПК с
нац.значение
обявен с ПМС
1711/ 12.10.62

А

ПК с
нац.значение
обявен с ПМС
1711/ 12.10.62

А

ПК с
нац.значение
обявен с ПМС
1711/ 12.10.62

А

ПК с
нац.значение
обявен с ПМС
1711/ 12.10.62

А

ПК с
нац.значение
обявен с ПМС
1711/ 12.10.62

А

ПК с
нац.значение
обявен с ПМС
1711/ 12.10.62

156

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

Милкьовци

Велиново

Велиново

Велиново

Велиново

Велиново

Велиново

Велиново

Велиново

Милкьовци

Парамун

Кръстато
дърво

Кръстато
дърво

Голямо
бранище

Орница

Орница

Орница

Орница

Орница

могила
(М19)

могила
(М20)

могила
(М21)

могила
(М22)

могила
(М23)

могила
(М24)

могила
(М25)

могила
(М26)

Орница

могила
(М27)

Росуля

селище,
късна
античност

Парамунско
ханче

селище,
късен
халколит

Ярловци

селище,
античност

Ярловци

Баня

Баня,
античност

Земун

църква,
късна
античност
селище,
неолит;
крепост,
античност

Ярловци

Ярловци

Ярловци

Ярловци

Паниче

Змеенец

некропол,
могилен

некропол,
могилен

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

0,5

0,5

0,3

0,2

0,2

0,3

0,1

0,1

0,1

10

20

4

1

2

27

43

4

42,76409

42,76495

42,75911

42,77982

42,77985

42,77977

42,77986

42,77985

42,77975

42,75696

42,79695

42,81295

42,81390

42,81441

42,81675

42,80903

42,80154

22,69032

22,69026

22,67980

22,68128

22,68175

22,68213

22,68145

22,68128

22,68152

22,68999

22,76056

22,56213

22,56371

22,56768

22,56462

22,57067

22,57235

А

ПК с
нац.значение
обявен с ПМС
1711/ 12.10.62

А

ПК с
нац.значение
обявен с ПМС
1711/ 12.10.62

А

ПК с
нац.значение
обявен с ПМС
1711/ 12.10.62

А

ПК с
нац.значение
обявен с ПМС
1711/ 12.10.62

А

ПК с
нац.значение
обявен с ПМС
1711/ 12.10.62

А

ПК с
нац.значение
обявен с ПМС
1711/ 12.10.62

А

ПК с
нац.значение
обявен с ПМС
1711/ 12.10.62

А

ПК с
нац.значение
обявен с ПМС
1711/ 12.10.62

А

ПК с
нац.значение
обявен с ПМС
1711/ 12.10.62

Б

ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3

Б

ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3

Б

ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3

А

ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3

А

ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3

Б

ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3

А

ПК с
нац.значение
обявен с ПМС
1711/ 12.10.62

А

ПК с
нац.значение
обявен с ПМС
1711/ 12.10.62

157

175

176

177

178

179

180

Ярловци

Мала
Гарваница

Ярловци

Голема
Гарваница

светилище

Ямките

обитавана
пещера

Ерул

Ерул

Каменитица

Забел

Берайнско
селище

Забел

Св. Спас,
Попова бара

светилище

пещ, антична
АО 1 антично
селище
АО 4 некропол,
античност,
средновеков
ие

182

Забел

Забелски
манастир

183

Забел

Кошарите

184

Забел

Църквище

АО 5 античен
некропол
АО 6 - късно
средновеков
на църква
"Св.
Димитър"
АО 7 скално
светилище
АО 8 средновеков
на църква

185

Забел

Св. Спас

186

187

181

188

Туроковци

Долно
Витлище

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

0,5

1

2

0,5

20

20

26

42,80055

42,79775

42,76677

42,73435

42,85559

42,83371

42,83587

22,57202

22,57008

22,64226

22,66417

22,59583

22,58898

22,62190

А

ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3

А

ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3

А

ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3

А

ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3

Б

ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.4

А+Б

ПК с
нац.значение
обявен с ПМС
1711/ 12.10.62

могили и
плосък
некропо
л

ПК с
нац.значение
обявен с ПМС
1711/ 12.10.62

10 ниски
каменноземлени
могили и
каменни
гробове

А

НЕ

2,5

42,850889

22,588778

А

НЕ

1

42,868159

22,598989

А

НЕ

0,1

42,834659

22,586793

А

АО 9 - оброк

НЕ

0,2

42,835113

22,586276

А

Забел

Дълбока
падина

АО 10 - вход
на древна
галерия

НЕ

0,2

42,839639

22,587389

А

Забел

Св. Илия

могила

НЕ

0,3

42,83176

22,58878

А

ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3
ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3
ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3
ПК нац. знач.
ЗКН чл.146,
ал.3
Обявен ПК с
Протокол
СОПК
03.02.1971
ПК с
нац.значение
обявен с ПМС
1711/ 12.10.62

А

ПК с
нац.значение
обявен с ПМС
1711/ 12.10.62

Забел

Св. Илия

могила

НЕ

0,2

42,83263

22,58822

Източник: РИМ Перник

Обектите, включени в тази група са датирани от антични до средновековни и са
различни по вид и предназначение. В

този пореден списък е дадено предимство на

данните за картоните и техните номера, за координатите, площите и режимите на ползване.
Тъй като голямата част от информацията в АИС „АКБ” е в аналогов вид (скици върху
топографски карти М 1:5000) , координатите на някои от обектите са приблизителни.
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Режимите за опазване и устройство на териториите на археологически обекти са
определени според чл. 35 от Наредба № 7 на МРРБ от 22 декември 2003 г. за правила и
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Приложени режими за опазване и устройство на териториите, на които се
намират археологически обекти:
Режим „А“ – забраняват се всички видове дейности – строителни, добивни,
благоустройствени, селскостопански, мелиоративни и други, които нарушават целостта на
земния пласт в границите на археологическия обект;
Режим „Б“ – относно археологически обекти, попадащи в обработваеми земеделски
площи; забраняват се всички видове изкопни работи, както и дълбочинната обработка на
почвата (риголване), засаждане на трайни култури с дълбока коренова система,
заблатяване и др., които могат да унищожат или засегнат археологическата субстанция в
границите на обекта.
Режим „Г“

на археологическите обекти се разрешават всички дейности като тези,

свързани с изкопни работи се съгласуват с органите, които следят за опазването на КИН,
при условията и по реда на ЗКН.
На територията не се установени обекти с режим „В“. Обектите на материалното
недвижимо културно наследство не са еднозначни, за тях има изготвени два списъка - на
МК НИНКН и на БАН - НАИМ. Тъй като двата списъка не са съгласувани помежду си, не
всички археологически обекти присъстват в списъка на НКЦ предоставен от НИНКН към
МК.
В този списък общият брой обекти е 188. За всеки има определен режим на
ползване:
Режим А за 109 бр. обекта;
Режим Б за 69 бр. обекта;
Режим Г за 10 бр. обекта.
В графичния материал към ОУПО Трън са нанесени всички обекти на НКН. За
НКЦ с дефиниран териториален обхват в АИС „АКБ“, териториалният обхват е отразен
със съответния полигон, с определена охранителна зона с ширина 10 м извън този
полигон. НКЦ, които не са площно определени, а дефинирани само с точка по каритите на
АИС „АКБ“, са отразени с пиктограма и съответния регистрационен номер. Тези обекти
НКЦ не са проучени, липсват документи, от които да се определи териториалният обхват
и охранителната зона. Съгласно чл. 79, ал. 4 от ЗКН, когато единична културна ценност
няма определен териториален обхват в акта за деклариране или за предоставяне на статут,
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за нейни граници се смятат границите на имота, за охранителна зона - територията,
обхващаща непосредствено съседните имоти. В схемата на културното наследство са
отразени границите на поземлените имоти, в които попадат обекти, дефинирани само с
точка по картите на АИС „АКБ“. Тези обекти следва да бъдат сложени под наблюдение на
археолог при спазване на разпоредбите на ЗКН.
Обектите в Режим А в Община Трън са:
39 бр. могили; 14 бр. късно антични крепости; 18 бр. средновковни църкви; 4 бр.
късни средновековни манастири; 8 бр. некропола; 6 бр. тракийски светилища; 14 бр.
църкви,

късносредновековни и възрожденски; 3бр. късноантични селища; 1 бр. вила

рустика; 2 бр. обитавани някога пещери; 1 бр.вход на древна галерия.
Обектите в Режим Б в Община Трън са:
31 бр. антични селища, вкл. 2 многопластови; 7 бр. некропола; 2 бр. водопровода с
каптажи; 4 бр. вили рустика; 9 бр. праисторически селища; 9 бр. крепости; 2 бр. римски
крайпътни сгради; 2 бр. минни разкрития; 1 бр. тракийско светилище; 1 бр.късноантична
сграда; 1 бр. емпориум /тържище.
Обектите в Режим Г в Община Трън са:
1 бр. некропол с църква, средновековие; 3 бр.некропола, средновековие; 2 бр.
праисторически селища; 3 бр. антични водопровода с каптажи; 1бр. металургична дейност,
античност и средновековие.
Обстойният преглед направен и на двата списъка – от НИНКН и от РИМ Перник, и
откритите несъответствия говорят, че е нужен подробен анализ и актуализация на данните
в тях. Първата тревога идва от датите на декларирането или обявяването на обектите за
паметници на културата (ПК) или недвижими културни ценности (НКЦ). Годините на
деклариране или обявяване на НКЦ за такива са между 1962 и 1978 г., т.е. от преди 55
години за тези, обявени в 1962 г. и до 40 години от днешната дата за тези, обявени през
1976г., което дава представа за възрастта на сградите, като при това не се отчита реалната
дата на построяването. Най-големият брой архитектурно – строителни обекти къщи са
декларирани през 1971г., те са 81 бр. и тези от 1976г. - те са 167. Те са на повече от 40
години от декларирането им, нямат определена категория, някои от тях вече не
съществуват.
Архитектурно – художествени и художествени НКЦ са предимно църковни сгради и
техните стенописи. В голяма част от тях стенописите са на два или три пласта, създавани
по различно време. В Трънската община това са манастирската църква „Св. Архангел
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Михаил“, църквата „Св. Петка“, църквата „Св.Николай“ - всички в гр. Трън и
църквата „Св. Димитър“ в Ярловци, останалите 16 са в селата:
Първа група :
Велиново - Манастирска църква „Св. Богородица“; Лева река - Църква „Св. 40
мъченици“; Лялинци - Църква „Св. Никола“; Пенкьовци - Църква „Св. Петка“; Рани луг Църква „ Св. Николай Мирликийски“;
Втора група:
Насалевци - Църква „ Св. Богородица“; Радово - Църква „ Св. Йоан Предтеча“;
Стайчовци - Църква „ Св. Никола „; Цигриловци - Църква „Св. Спас“;
Трета група :
Бусинци - Църква „Св. Никола“; Вукан - Църква „ Св. Вмчк Георги“; Главановци
- Църква „Св. Николай“; Горочевци - Църква „Св. Пророк Илия“; Докьовци - Църква „Св.
Богородица“; Костуринци - Църква „ Св. Богородица“; Слишовци - Църква „Св. Пророк
Илия“; Студен извор Църква „Св. Апостол Петър“
Всички обекти от трите групи са декларирани с Писмо №3106 /18.09.1978г. на
НИНКН като художествени паметници на културата (ХПК) с национално значение.
Анализът на обектите на културното наследство показва, че има богата наличност
от НКЦ, но много от тях не са проучени и подготвени за експониране и социализация,
особено тези, които са предмет на археологията.
Военни паметници
В писмо №4349/04.12.1992г.на НИПК всички възпоменателни знаци, издигнати по
повод участието на България във войните от 1885г, 1912-1913г., 1915-1918г., 1944-1945г.са
декларирани като исторически паметници на културата по смисъла на чл.12 от ЗПКМ
(отм.) и съгласно §12, ал.1 от ЗКН притежават статут на НКЦ. Същите обекти са военни
паметници съгласно чл.4 от Закона за военните паметници и са вписани в Национален
регистър на военните паметници, поддържан от МО.
Военните паметници в общината свидетелстват за участието на населението от селата
във войните. Най - много военни паметници са построени в периода 1918 г. – 1940 г.
Източник на данните е Областна администрация Перник, съгласно писмо 18-00-72-(1) от
23.04.2018г., приложение към настоящия документ и получени чрез електронна поща
анкетни карти и снимки.
1. Паметник на загиналите вуканчани във войните през 1912-1913 г., 1915-1918 г.,
1944-1945 г. Паметникът се намира в центъра на с.Вукан, изграден е от гранитни
блокове и плочи, и представлява факел; Състояние на паметника: Освежен, ново
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изписване на надписите и боядисване на оградите (приложена Анкетна карта на
паметника).

2. Гробищна паметна плоча на загиналите врабчани във войните 1912-1918 г. и в
Сръбско – българската война. Намира се в преддверието на църквата в с. Врабча
и представлява мраморна плоча с изписани имената на загиналите; Състояние на
паметника: извършено почистване (приложена Анкетна карта на паметника).

3. Възпоменателни паметни плочи на загиналите от гр. Трън 1912-1918г.
Представляват две каменни плочи от черен гранит с изписани имената на
загиналите. Намират се при входа на старата банка; Състояние на паметника:
добро с препоръка за преизписване (приложена Анкетна карта на паметника).
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4. Паметник на загиналите в Сръбско-българската война 1885г. и в памет на Пети
пехотен Дунавски полк. Това е най – внушителният от военните паметници в
общината. Намира се в северозападната част на площада в гр. Трън, изграден от
гранит, проектиран и изпълнен от италианския архитект Пиаци през 1893г.;
Паметникът е войнишки от архитектурен тип и спада към официалните и
парадни паметници, на които се отдава чест. Състояние на паметника:
Поддържан в много добро състояние (приложена Анкетна карта на паметника)
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5. Възпоменателни надписи, венец и орден за храброст за воините от 1912-1913 г.,
1915-1918г.,

гр.

Трън.

Паметник

на

загиналите

в

Балканската,

Междусъюзническата и Първата свотовна войни. Намира се в североизточната
част на гр. Трън; Състояние на паметника: Много добро, за почистване
(приложена Анкетна карта на паметника)

6. Паметник на загиналите ярловчани във войните от 1912-1913 г. и 1914-1918 г.
Намира се в центъра на селото, изграден е от гранит (блокове и плочи);
Паметникът е войнишки параден паметник към официално утвърдената
категория, на които се отдава чест; Състояние на паметника: Почистване около
паметника, изписване на буквите и фугиране (приложена Анкетна карта на
паметника)
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7. Паметник на загиналите през 1912 - 1918 г. от с. Парамун. Намира се на
автобусната спирка на селото, на около 1 км северно от селото. Изграден е от
бетон и камък през 1995г. като дарение; Състояние на паметника: Много добро,
за почистване (приложена Анкетна карта на паметника)

8. Паметник на загиналите през войните 1885 -1945г., с. Костуринци, намира се в
центъра на селото, изграден е от бял мрамор и представлява кръст; Състояние на
паметника: Отлично (приложена Анкетна карта на паметника)
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9. Паметни плочи на загиналите изворчани във воините 1912 – 1945 г.
Възпоменателна плоча посветена на ръководителя на Знеполското въстание 1830. Възпоменателна плоча посветена на Изворските учители – 1880 – 1947 г.
намират се до музея на киселото мляко, изработени са от черен гранит;
Състояние на паметника: Отлично (приложена Анкетна карта на паметника)

10. Паметник на падналите за свободата на народа, с. Долна Мелна, Община Трън.
Намира се в центъра на селото и представлява възпоменателни плочи с имената
на загиналите. Състояние: За основно почистване и евентуално преместване в
центъра на селото и изписване на нови букви (приложена Анкетна карта на
паметника)
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Движимо културно наследство – характеристика и местоположение
Движимото културно наследство са преди всичко музейните експонати. В Община
Трън обектите, които са елемент на движимото културно наследство, се поддържат от
трите музея в общината - Историческият музей, който се намира в Читалището „Гюрга
Пинджурова 1895“ в гр. Трън, Музеят на бусинската керамика в с. Бусинци и Музея на
киселото мляко в с. Студен извор. Всеки от тях е с определена тематика, която произлиза
от самата експозиция.
В Бусинци темата на експозицията е прочутата „Бусинска керамична школа“.
Сградата и е построена през 1982г. Бусинската керамична школа е в разцвет през
Възраждането, когато във всяка къща в селото е имало грънчарско колело, а съдовете са
продавани из цяла България. Събрани са с внимание и настойчивост много експонати,
обзаведени са и няколко ателиета към музея, където художници - керамици могат да
покажат и разкажат за тайната и майсторлъка на този занаят и миналото на това село,
прославило се чрез глината и усета за красота на старите майстори. Освен съдове за дома
са се правили фигурки за деца - свирки, съдове със заложена шега в тях (стомна за вода с
два чучура, единият истински, другия фалшив, или стомна за вода с пет истински чучура,
от която никой не успява да си пийне и да остане сух). Музейният фонд на „Бусинска
керамична школа“ съдържа 2192 броя експонати, движимо културно наследство.
Другият музей е „Музеят на киселото мляко“ в с. Студен извор. Той е открит
през 2007 г. по инициатива на хора от Община Трън, за да разкажат чрез него за д-р
Стамен Григоров, лекар и учен, откривателя на бактерията „лактимус бактерикус
булгарикус“, която подквасва българското мляко и го прави неповторимо. Доктор
Григоров открива бактерията и отива в Женева с нужното количество кисело мляко (в
гърненца бусинска керамика) за потвърждение. Откритието е потвърдено, а в 1905 г. в
Париж излиза първата статия за откритието на българския лекар. Той получава покана за
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работа в института „Луи Пастьор“, но отказва и се завръща в България, за да лекува своите
съграждани.
Движими паметници в Исторически музей - гр. Трън са 245 броя. През 2004 г. е
създаден Общински исторически музей на гр. Трън, който наследява музейната сбирка на
Народно читалище „Гюрга Пинджурова-1895”. Структуриран е в два отдела – исторически
и художествен. Музеят има два филиала, които дотогава са част от пернишкия музей –
Музейният комплекс „Бусинска керамика” в с. Бусинци и Паметникът костница с музея в с.
Слишовци. През 2007 г. към структурата му е добавена и музейна сбирка „Д-р Стамен
Григоров и киселото мляко” в с. Студен извор. Историческият музей се помещава в стара
трънска къща в центъра на гр. Трън, като в няколко помещения са изложени исторически
документи и фотоси, археологически артефакти и експонати, свързани с древния
рудодобив, малка етнографска сбирка.
Нематериално културно наследство
Нематериалното културно наследство е всичко, което човекът получава

като

духовно наследство от народа си – традиции, обичаи и вярвания, устен и музикален
фолклор, народна памет, знания и умения, занаяти. Контактът с него започва с детските
приказки, народните поговорки, минава през кулинарното изкуство, предавано от
поколение на поколение, през читалищните самодейни групи за народни песни и танци, в
училищните извънкласни занимания за песни и танци, празнуването на местните обичаи.
В Министерството на културата се води регистър на нематериалното културно
наследство по ред, определен с наредба на министъра на културата. Поддържането и
идентифицирането

на нематериалното

културно

наследство

се

осъществява

от

регионалните музеи, читалищата и самостоятелно или съвместно с други научни или
културни организации и висши училища.
Читалищата са най-важната част от материалната база и организаторската работа за
продължаване традициите в ежедневието и празниците на народа ни на местно ниво. От
тях се изработва т.н. Годишен културен календар, който се приема на сесията на общината
и се изпълнява съвместно с нея. В него се съчетават официалните празници с народните
обичаи, с храмовите празници на църквите и с характерните за тази община празници
Тодоров ден, “Да запеем песните на Гюрга Пинджурова“, Алпиниада „Трънското ждрело“,
Фестивал „От Трън по убаво нема“, „Еньов ден – ден на билките, слънцето и водата“,
Празник на киселото мляко – 09 юли, Празник на картофа – 04 ноември, Димитровден - ден
на Св. Димитър, покровителя на майсторите – строители. В библиотеката се организират
вечери на млади поети и клубове по интереси.
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През пролетта е изложбата на писаните яйца, а в края на годината е „Дървото на
надеждата“ със светлинките и бабината питка с паричката и баницата с късмети.
За жалост в Община Трън е останало само Народно читалище „ Гюрга Пинджурова
1895“. До неотдавна е имало читалища в с.Врабча „Отец Паисий“ от 1927г., в с. Вукан
„Венец“ от 1924 г. и в с.Долна Мелна „Христо Ботев“ от 1929 г. Поради липса на хора те
са преустановили дейността си.
Пространствено

разпределение

на

недвижимите

културни

ценности

в

териториалната структура на Община Трън
Пространственото разпределение на НКЦ следва развитието на селищната мрежа
през вековете, което е видно от графичния материал. Селищната мрежа е сравнително
устойчива във времето и не претърпява промени в развитието си, защото е формирана на
базата на обективно съществуващи фактори: релефа, вида на почвите, източниците на вода,
полезни изкопаеми – руди, инертни материали, и транспортна достъпност. Осите на
урбанистично развитие са маркирани от археологическите обекти, долините на реките и
пътищата в тях. Урбанистичното развитие е осъществено по поречието на реките Ерма,
Ябланица, горното течение на Треклянска река и техните притоци. По двата бряга на
реките са разположени плодородните речни тераси. Успоредно на тях, в подножието на
ограждащите ги планини, са разположени селата, свързани с къси пътни връзки помежду
си. Така

са се получили

главните оси на урбанистично развитие в ниската част на

територията на общината. Селищната им територия е компактна. По друг начин са
възникнали населените места в планинската част на територията на общината. Там селцата
са малки, съставени от по 2-3 до 20 -30 махали. Самите махали са възникнали разпръснато
там, където са намирали извор за вода или хубаво място за паша. И тук високо в планината
НКЦ са по поречието на река Явор - притока на Треклянската река. Концентрация на
обекти НКЦ има в котловината Знеполе по местата на златните находища. Линията
Стайчовци, Костуринци, Мрамор и Ерул разделя територията на общината на две части –
северна – гъсто населена в долините на Ерма и Ябланица, с посока запад-изток, югоизток, с
условия за развитие на поливно земеделие, южна – рядко населена, на махали, повече с
вилни имоти, планинска с долини по горното течение на реките Треклянска и Явор, с
прекрасни високопланински пасища и условия за създаване на ферми за отглеждане на
овце и крави, малки мандри за производство на биологично чисти сирена и за селски
туризъм.
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Местоположението на НКЦ е в землищата на селата в долината на р.Ерма, а също и
в долината на Ябланица и по по-големите села от горното течение на р.Треклянска и р.
Явор.
Селищата, в чийто землища има обекти НКЦ от национално значение са:
в котловината Знеполе – гр.Трън и селата Забел, Зелениград, Главановци, Рани луг,
Слишовци, Джинчовци, Цегриловци, Ярловци и Бусинци;
в долината на р. Явор – Лева река, Видрар, Докьовци и Пенкьовци;
в долината на р. Ябланица - Филиповци и Лялинци;
по долината на р. Вуканщица - Кожинци и Ерул.
Обектите от местно значение се намират в землищата на 39 села. От тях в
северната част се намират 32 бр. села с 61 бр. обекта, а в южната 7 бр. села с 20 бр.обекта.
Църквите, класирани в три групи, са ситуирани в селата както следва:
Първа група -

в северната част са църквите на селата Велиново, Костуринци,

Лялинци, Рани луг, Ярловци и гр. Трън. В южната част са църквите на селата Лева река,
Докьовци и Пенкьовци.
Втора група – всички църкви са в северната част, а селищата са

гр. Трън,

Насалевци, Цегриловци, Стайчовци и Радово.
Трета група - в северната част

са църкви в селищата гр. Трън, Главановци,

Слишовци, Вукан, Бусинци и Студен извор. В южната част е църквата на с. Горочевци.
VII. 6. 5. ОТДИХ И РЕКРЕАЦИЯ
Потенциал за развитие на туризъм
Община Трън се намира в Югозападна България на границата с Република Сърбия.
Предимство в местоположението й за развитието на туризма е както близостта до София
от една страна, така и достатъчната й отдалеченост, която е съхранила нейния природен
облик. Границата на общината с Република Сърбия е допълнително предимство за
увеличена посещаемост на чуждестранни туристи. Съседните общини Брезник, Драгоман,
Трекляно и Земен са със средно-високи планини, сравнително добре развити горски
пътища и изградена мрежа от манастири, което е предпоставка за развитие на
познавателен, религиозен и велотуризъм и дава възможност за включване в общ
туристически продукт.
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На територията на общината се намира високопланинската Трънска котловина,
известна още като Знеполе, разположена по долината на река Ерма и оградена от шест
планини, отнасящи се към Руйско-Верилска планинска редица.
Средно годишната температура е с 3-4 градуса по-ниска от средната за страната.
Средната продължителност на зимата е 5-6 месеца. Влажността и запрашеността на
въздуха са сравнително ниски, която прави климата изключително здравословен и
благоприятен за рекреация.
През територията на общината протичат множество планински реки и потоци, от
които почти 1/3 се вливат в басейна на р. Струма, а другите се събират от р. Ерма.
Ждрелото на река Ерма и ждрелото на река Ябланица са красиви природни обекти, които
привличат туристопоток. Зеленоградската река е много атрактивна в участъка си под
Зеленоградските скали, където има и водопад.
Едно от съществените преимущества на общината е наличието на натурална
минерална вода в с. Банкя.
Община Трън притежава също и значителен културен потенциал, което е
предпоставка за развитие на разнообразни форми на туризъм, като еко-туризъм,
познавателен, планински, културно-исторически, археоложки и други специализирани
видове туризъм. Община Трън има възможност да създаде разнообразни туристически
продукти и интегрирани пакети, които да стимулират местното социално и икономическо
развитие.
Общината е реализирала проекти, които благоприятстват популярността на Трън
като туристическа дестинация, не само в страната, но и извън нея. Част от дейностите в
тази връзка са насочени и към осъществяването на регионални партньорства и
реализирането на регионален туристически продукт.
Реализирани проекти в областта на туризма:
 „Непознатата България – Откритието „Западни покрайнини” по Оперативна
програма Регионално развитие 2007-2013. Проектът е продукт на сътрудничество между 4
общини – Трън, Брезник, Драгоман и Сливница, и интегрира в себе си различни дейности,
свързани с разработването на съвместни туристически пакети, участие в регионални,
национални

и

международни

туристически

борси,

и

панаири,

подготовка

и

разпространение на информационни и рекламни материали за туристическия район и
предложения за подкрепа туристически продукт, организирането на експедиентски тур с
широко представителство, осъществяването на комуникационни кампании, както и
провеждането на изследване във връзка с маркетинговите и рекламните дейности;
171

 „Насърчаване на туристическите дейности в Община Трън – Приключенски център
Трън” по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. В процеса на реализацията
му е изграден информационен център при „Ждрелото на р. Ерма”, планинско колоездачно
трасе, велоалея „Ждрелото”, която ще създаде условия и за практикуването на
специфичен

спортен

туризъм.

Включени

са

и

елементи

на

градския

дизайн

/информационни табели, пейки и кошчета за отпадъци/, които са спомагателни атрибути
за подобряване на туристически облик, тъй като създават условия за по-висока достъпност
и информираност за туристите и гостите на общината;
 Проектът „Изграждане на рекреационен парк, Туристически информационен
център, обновяване на съществуваща еко-пътека, информационна инфраструктура, която
ще обслужва нуждите на Туристическия информационен център“, реализиран по
Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия. Туристическият
информационен център в гр. Трън предлага възможност за наемане на водачи, предоставя
информация за маршрути и извършва резервации.
Туристическа инфраструктура
Туристическата инфраструктура в Община Трън е относително добре изградена,
като продължава да се развива. На територията на общината функционират общо 3 хотела,
3 хижи, както и множество къщи за гости. Налице е недостиг на заведения за хранене,
които са неравномерно разпределени и не могат да обслужат големи групи туристи.
Настанителната база на територията на Община Трън включва:


хотел „Ерма” – намира се в центъра на гр. Трън;



хотел „Ярловци“ – намира се в с. Ярловци на 10 км. от гр. Трън;



комплекс „Горочевци“ – разположен е в с. Горочевци, отстои на 21 км
югозападно от гр. Трън, разполага с ресторант, три къщи, три апартамента,
просторен двор с детска площадка и места за отдих на открито;



хижа „Руй” – намира се в Руй планина в местността Козина ливада на (1508м.
н.в.) под най-високия връх в Община Трън – връх Руй;



хижа „Ерма” – разположена е в Руй планина, на левия бряг на река Ерма на 700
м. н. в. и на около 1,5 км. от центъра на гр. Трън, по пътя към ждрелото на р.
Ерма;
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хижа „Бор” – намира се в село Бусинци. Тя предлага стаи с изглед към местните
планини;



къща „Хотел на кьоше” – намира се в старата част на град Трън, разположена
на десният бряг на река Ерма;



къща за гости в гр. Трън с капацитет 6 легла, работи само през летния сезон;



къща със самостоятелни стаи в с. Ярловци с капацитет 10 легла;



къща Зелениград – разположена е в с. Зелениград, разполага с леглова база от
12 места;



Светещата къща – намира се в тих район на 3,5 километра от гр. Трън.
Ждрелото на река Ерма е на около 5 минути пеша.

Ограничената транспортна достъпност до туристическите атракции е сериозен
недостатък за активното развитие на туризма в Община Трън. Придвижването до
туристическите обекти става предимно с автомобилен транспорт по третостепенни и
четвъртокласни пътища. Публичният транспорт, който свързва населените места от
региона с основните центрове на търсене, не е добре организиран. Недостатъчен е броят и
капацитетът на местата за паркиране в туристическите центрове и на изходните пунктове
към

туристическите

атракции.

Липсата

на

спортни

съоръжения

и

недобрата

инфраструктура около туристическите атракции води до снижаване качеството на
цялостния предлаган туристически продукт.
Към момента местата за настаняване покриват нуждите на туристическия сектор,
но е необходимо изграждането и подобряването им да продължи, с цел да се предостави
по-качествен цялостен продукт, който удовлетворява търсенето на разнообразни групи
туристи.
Природни и културно-исторически ресурси на Община Трън за развитие на туризъм
Природни ресурси
В Община Трън се намират две защитени територии за природозащита по Закона за
защитените територии:


защитена местност „Лялинци“ с основна цел опазване на растителен вид
Панчичево секирче и неговото местообитание;
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природна забележителност „Ждрелото на река Ерма“, което се намира на 3 км от
гр. Трън, близо до с. Ломница и обхваща площ от 8,7 ха. Разположено е на
надморска височина около 650 метра и има обща дължина около 2,8 км.
Защитената територия обхваща изключително живописно релефно образувание с

дължина 250 м, формирано от хилядолетната карстово-ерозионна дейност на реката и
всичането й между високите до 200 м отвесни скали „Жилав камък” и „Манастирището”,
като в най-тясната си част каньонът е широк едва 4-5 м. По течението се наблюдават
огромни скални блокове, входове на карстови пещери, водоскоци и малки водопади. На
източния бряг на Ждрелото е прокопан тунел, през който минава пътят за с. Петачинци.
Непосредствено след тунела, в близост се намира върха на Манастирището и изградената
там обзорна площадка, откъдето се открива прекрасна гледка не само към долината на р.
Ерма, но и към безбройните планини наоколо - Руй, Ракитски и Бунин камък, Богоина
махала, Гребен и Власина.
Манастирището е национален катерачен обект за алпинизъм – там ежегодно през м.
май се провежда алпиниада „Трънско ждрело“. По скалите има над десет алпийски
катерачески маршрута. Участват алпинисти от страната и чужбина.
Ждрелото на река Ябланица се намира на 8 км от гр. Трън, в близост до с. Трънска
Банкя (вкл. 3 км от центъра на селото). Реката дълбоко се е врязала между Гарванов и
Чилски камък. В самото начало на това ждрело е специално устроен за туристи един от
многото карстови минерални извори (само в този участък те са 15). Водата е
слабоминерализирана с температура от 17°С. Над него се намира скалният заслон Меча
дупка – пещерно образувание с дължина 7 м, ширина 6 м и височина на тавана 4 м. Следва
серия от дървени стълби и мостчета (участъкът е част от трасето на Трънската екопътека),
по които се достига до прочутия по тези места Зелени вир с двуметров водопад. Нататък е
същинската част на ждрелото, където скалите се доближават само на няколко метра една
от друга. Проломът има дължина 1,5 км, като по протежението му реката образува
забележителен комплекс от скални прагове, водопади и еворзионни котли и множество
други карстови форми (въртопи, ували, валози).
Драговски камък се намира на 12 км от гр. Трън и на 4 км от с. Филиповци,
разположен на 1120 м.н.в. От далеч прилича на огромна каменна пирамида и макар да
изглежда труднодостъпен заради отвесните скали, всъщност до Драговски камък отвежда
живописна пътека през Филиповската махала Драговци. В масива има множество
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карстови цепнатини и малки пещери, а особено красива е една скакавица от три малки
водопада, която образува река Чешма.
Врабченски водопад се намира на 6 км от гр. Трън, в близост до с. Врабча. Малката
Врабчанска река е издълбала живописен пролом във варовиковите скали. Тук, идвайки от
селото, водата се спуска от повече от 4 м. височина и образува красивия водопад.
Продължавайки пътя си, в близост до него водата е прокопала двадесет метров скален
тунел. Тук от дясната страна в скалата има карстов извор, чиято вода е годна за пиене.
Непосредствено под надвисналите скали е устроен кът за пикник – с дървени маси и
пейки, две огнища. Пътеката, отвеждаща до с. Банкя, преминава през много разнообразен
ландшафт

–

гора,

мочурище,

планински

ливади,

което

предопределя

голямо

биоразнообразие.
Зеленоградски скали се намират се на 10 км западно от гр. Трън и представляват
редица от седем скални образувания с височина до 150 метра. Издигат се живописно
непосредствено над с. Зелениград. В скалите има множество карстови цепнатини, скални
ниши и неизследвани пещерни образувания. Във втория скален зъбер има красив и
сравнително леснопроходим скален комин с дължина около 15 м и ширина около 0.701.00 м. От най-високата точка, тук на този скален зъбер, се открива живописна гледка към
цялото Знеполе в южна посока и към склоновете на Руй планина в северна. Скалите са
удобен изходен пункт за желаещите да изкачат връх Руй.
Връх Руй се намира се на около 20 км северозападно от гр. Трън. Изходни пунктове
към върха са селата Ломница (5 км от Трън), Туроковци (7 км от Трън) и Забел (10 км от
Трън).
Руй планина е най-внушителната планина в Община Трън, а едноименният връх е
висок 1706 м., като граничната линия между Република България и Република Сърбия
минава по самото било на върха. Билните части са заети от обширни планински пасища.
Планината изобилства от различни растителни и животински видове.
Пещери в Община Трън:


Еловица – югозападно от с. Еловица;



Бежанската пещера – с. Филиповци;



Здравчи камък – с. Маркетинци;



Роня – с. Парамун;



Стражица – с. Филиповци;



Пропадо – с. Парамун;



Меча дупка – с. Ерул.
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Микроязовир „Ярловци” се намира на 11 км от гр. Трън, близо до с. Ярловци и е
разположен сред живописна природна среда в центъра на котловината Знеполе. Южните
брегове преминават в планински възвишения обрасли с гъсти борови гори. На запад се
намира граничната между България и Сърбия планина Кървави камък. Микроязовирът е
зарибен с толстолоб, шаран, бял амур, костур, уклей, каракуда, червеноперка и др. видове
риба. Предлага добри условия за спортен и атракционен риболов.
Микроязовир „Лялинци“ се намира на 16 км югоизточно от гр. Трън. Разположен е
в землището на село Лялинци в уширението на Лялинска река между североизточните
склонове на Любаш и югоизточните на Големи връх от Стража планина и местностите на
изток от него до река Ябланица. Язовирът е зарибен с шаран, каракуда, толстолоб, амур,
червеноперка и др.
Демонстрационна градина за билки „Ерма” се намира се на 3 км от гр. Трън в с.
Ломница. Създадена е през 2002 г. като опитно поле за култивиране на билки – мостри с
цел съхраняване и популяризиране на диворастящите видове билки. Разположена е в
непосредствена близост до Ждрелото на река Ерма, на брега на самата река. Понастоящем
на площ от 2 дка се отглеждат различни медоносни и медицински билки и подправки. Има
изграден и демонстрационен пункт с хербарии и информационни материали, където
гостите могат да се запознаят нагледно с качествата на отделните видове билки, а също
така и естествена сушилня.
Село Трънска Банкя се намира на 5 км от гр. Трън и е известно със своите
минерални извори. Водата е с карстов произход и с температура от 21°С. Характеризира
се като хипотермална, слабоминерализирана, хидрокарбонатна, калциево-магнезиева. По
своя състав и качества тя е близка с известната Евианска вода във Франция. Препоръчва
се за лечение на стомашно-чревни, бъбречно-урологични и чернодробно-жлъчни
заболявания, а къпането във водата има благотворен ефект при нервни разстройства и
заболявания. Непосредствено под един от изворите е изграден открит плувен басейн с
минерална вода. На 500 м се намира един от изходните пунктове за Трънската екопътека.
Трънска екопътека обхваща най-атрактивните участъци от ждрелата на реките
Ерма и Ябланица, както и други природни красоти и представлява система от кръгови
маршрути с различна продължителност и степен на трудност, предлагаща възможност за
наблюдение на забележително ландшафтно разнообразие в нископланинския височинен
пояс (600 - 1000 м), в т.ч. уникални карстово-ерозионни форми на релефа (ждрела, скални
прагове, водопади, еворзионни котли, карстови извори, въртопи, ували и др.) и богато
биоразнообразие (вековни дървета, редки, застрашени и защитени видове растения от
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Червената книга на България, Европейския списък на редките, застрашени и ендемични
растения и Списъка на световно застрашените видове растения и животни). Общата й
дължина е 13,2 км. Техническата инфраструктура включва: 3 паркинга, маркирани горски
пътеки и черни пътища, 7 дървени моста, 12 стълби, множество парапети и стъпала за
достъп до най-атрактивните части на двете ждрела, 5 дървени платформи, 5 визуални
площадки, 7 места за почивка и 3 чешми.
В Община Трън са обявени 4 защитени зони по директивата за опазване на
природните местообитания и на дивата флора и фауна („Руй“, „Земен“, „Кървав камък“ и
„Любаш“) и 1 защитена зона по директивата за птиците („Руй“), които са предпоставка за
развитие на природно-опознавателен туризъм.
Културно-исторически ресурси
Населението в района на Община Трън е съхранило самобитния си фолклор,
запазени са множество местни традиции, обичаи, песни и легенди.
Културно-историческите обекти, които се намират на територията на Община Трън
създават предпоставки за развитие на културно-познавателен туризъм на територията на
общината. Основните от тях са:


Скален параклис „Света Петка” – обявен е за археологически паметник на
културата се намира на 1,5 км западно от центъра на града в квартал Баринци.
Известна още с името „Пещернята“, тя функционира като религиозен център от
времето на Средновековната Българска държава до наши дни;



Манастир „Св. Архангел Михаил” – намира се на северния скат на Руй и на левия
бряг на р. Ерма, на 3 км. северозападно от гр. Трън. Той е просъществувал през
късното Средновековие и Възраждането и на няколко пъти е бил пристрояван и
преизписван между 14-18 век;



Църквата „Св. Петка” в с. Пенкьовци;



Манастир „Св. 40 мъченици” в с. Лева река;



Исторически музей гр. Трън със своята музейна сбирка „Бусинска керамика” в с.
Бусинци и музейната сбирка на киселото мляко в с. Студен извор;



Крепостта „Земун” и „Римската баня” край с. Ярловци.
С оглед на широката гама от културно-исторически обекти с религиозен характер,

може да се каже, че в общината съществуват предпоставки за развитие на поклоннически
туризъм.
На територията на Община Трън съществуват следните туристически маршрути:
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1. Трънска екопътека (ждрело на р. Ерма – с. Богойна – с. Банкя – ждрело на р.
Ябланица – вр. Китка – Трън – ждрело на р. Ерма)
Маршрутът започва от с. Ломница, изкачва се на местност Църквището над
ждрелото на р. Ерма. В този район има останки от антични селища. След спускането се
преминава на десния бряг на реката и се продължава по пътя към с. Богойна. При излизане
от селото трасето се движи в източна посока и при достигането на река Ябланица се
продължава срещу течението. Така се достига село Банкя. В югоизточния край на селото
започва пътеката водеща към Ябланишкото ждрело. Тя се движи успоредно на реката
срещу течението. След преминаването на ждрелото започва стръмно изкачване, пресича се
шосето Трън-Банкя и се продължава по склона. Трасето се измества на северозапад и
достига връх Китка, а при преминаването му започва спускане към ждрелото на р. Ерма.
Маршрутът е почти изцяло в обхвата на зоните на Натура 2000, което позволява и
наблюдение на животни.
2. Язовир Ярловци – храм „Св. Димитър“ - /местност Земун/ - местност Гарваница –
с. Радово
Трасето започва от площада на село Ярловци като след разглеждане на селския
храм може да се продължи към язовира (пикник/лека разходка) или на североизток към
местността Земун (поход). Маршрутът се движи по шосето като при наближаване на
отчетливото възвишение на Земун се отклонява към него. Преминава се покрай останки от
антична баня, а на самия хълм са намерени следи от антична крепост. Трасето поема в
посока в югоизток към некропола Паниче и продължава по билото към местност Мала
Гарваница. От нея се продължава на юг към м. Голема Гарваница. В двете местности има
останки от древни светилища. След това маршрутът тръгва в източна посока и достига
село Радово. Друга крайна точка може да бъде и с. Ярловци.
От с. Ярловци е възможно директно достигане на местностите Мала и Голема
Гарваница без преминаване през м. Земун.
3. Бутроинци - Врабча
Трасето започва от Бежанска махала. Малко преди първите къщи се намира
необезопасената Бежанска пещера. Маршрутът продължава на северозапад към връх
Драговски камък. На самия връх са намерени останки от праисторическо селище и
антична крепост. От там се продължава на север към село Врабча (възможно е и слизане в
махала Маниш). На югозапад от селото се намира Врабчанският водопад.
178

4. Пътека „Шильи камик“ - с. Зелениград – долината на р. Чобанка - местност Шильи
камик – с. Зелениград
Изходен пункт е площадът на село Зелениград. Тръгва се на север успоредно на
река Чобанка. След излизане от селото се навлиза в стръмната клисура на реката. В тази
посока се върви около 1,2 км, а след това маршрутът поема на изток по стръмен склон.
При достигане на билната част се продължава на юг. Преминава се през останки от
антична крепост в местността Градище. След около 700 метра се достига местността
Шильи камик. От източната му страна са останките от крепостта Градище. В подножието
на върха се намира Царева църква – скална църква, която датира от Средновековието.
Маршрутът продължава на юг като следва стръмно спускане, преминава се покрай скалата
Тупи камик и се достига крайната точка на маршрута – село Зелениград.
5. Гр. Трън - м. Гърков камък - м. Манастирски ливади - манастир "Св. Архангел
Михаил" - с.Ломница - ждрелото на р.Ерма - гр.Трън
Начална точка на маршрута е площадът на гр. Трън. От там се продължава на север
и при излизане от града се преминава през гориста местност. Преминава се през
подножието на Гърков камък. След 1300 м трасето започва да се спуска и след около 700
м се достига манастирът „Св. Архангел Михаил“. Тук маршрутът се разделя на две:
-

спускане до шосето и продължаване по него до достигане на с. Ломница и

ждрелото на р. Ерма;
-

продължаване по горската пътека в същото направление.

6. С. Лялинци – връх Стража
Маршрутът започва от площада на село Лялинци. Поема се на запад и при излизане
от селото посоката се променя в северозападно направление. Продължава се по открития
склон до достигане на билото. На около 1 км в същата посока се намира връх Стража.
Маршрути за хижа Руй и връх Руй.
7. С. Ломница – х. Руй – вр. Руй
Начален пункт на маршрута е площадът на село Ломница/ждрелото на Ерма.
Тръгва се на северозапад по долината на реката. С навлизането в гората се продължава по
черен път. Следват плавни изкачвания и след около 2 часа се достига хижа Руй. От там се
поема към връх Руй.
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От хижа Руй е възможно слизането в с. Забел, с. Туроковци, с. Ломница или в гр. Трън.
8. С. Забел – манастир „Св. Димитър“ – вр. Космата чука – х. Руй – вр. Руй
Трасето започва от площада на село Забел. Поема се на север като при излизане от
селото след около 350 м се преминава до останки от сграда от античната епоха.
Продължава се по долината на реката и след 700 м се достига до забелския манастир
„Свети Димитър“. От там се следва виещ се нагоре черен път, който извежда на билото.
Продължава се на северозапад, преминава се покрай връх Космата чука, където се
намират останките на крепостта Берайнско селище или Преслъп. След тази местност
маршрутът се разделя на две – към вр. Руй и към хижа Руй. Възможно е първо да бъде
изкачен вр. Руй преди да се стигне до хижата.
От хижа Руй е възможно слизането в с. Забел, с. Туроковци, с. Ломница или в гр.
Трън.
9. С. Туроковци – вр. Радина чука – вр. Космата чука – х. Руй – вр. Руй
Началният пункт на маршрута започва от площада на село Туроковци. Трасето
продължава в североизточно направление до достигане на местността Долно Витлище
(античен некропол и могили). Следва промяна на посоката на северозапад по западния
склон на Локва рид, преминава се под скалата Влай камък и се продължава към връх
Космата чука. От там се продължава на северозапад. Преминава се покрай връх Космата
чука, където се намират останките на крепостта Берайнско селище или Преслъп. След тази
местност маршрутът се разделя на две – към вр. Руй и към хижа Руй. Възможно е първо да
бъде изкачен вр. Руй преди да се стигне до хижата.
От нея е възможно слизането в с. Забел, с. Туроковци, с. Ломница или в гр. Трън.
10. Гр. Трън - манастирът „Св.Архангел Михаил“ - Манастирски ливади - Гърков
камък - вр.Руй
Начална точка на маршрута е площадът на гр. Трън. От там се продължава на север и
при излизане от града се преминава през гориста местност. Преминава се през подножието
на Гърков камък. След 1300 м трасето започва да се спуска и след около 700 м се достига
манастирът „Св. Архангел Михаил“.
След това се поема по обратния маршрут като след м. Манастирски ливади се
продължава към скалата Гърков камък. Трасето се насова на северозапад към Спанчев
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камък и от там променя посоката си на югозапад. В местността Долно Витилище се
събира с маршрута от село Туроковци.
От хижа Руй е възможно слизането в с. Забел, с. Туроковци, с. Ломница или в гр. Трън.
11. Горочевци – махала Попов дол – Големи връх
Пътеката започва от разклонението от главния път Трън – Земен към махала Попов
дол. В началото следва черен път, водещ до последните къщи на махалата, след което
преминава през няколко горски черни пътища, заобикаля връх Волуица и достига до
Големи връх. Маркировката е червена.
12. Долна Мелна – Шипковица – връх Било
Маршрутът тръгва от центъра на Долна Мелна и следва пътя за Шипковица. Малко
преди Шипковица се отклонява на дясно по добре изразен черен път, който води към
граничното било. Пътеката през цялото време следва черния път, като преминава и през
връх Кале. Близо до маршрута е скалата Кърват камък, дала името на цялата планина.
След връх Било червената маркировка продължава по граничното било и достига до връх
Връгавица, от където с жълта и зелена маркировка през село Къшле маршрутът се връща в
центъра на село Долна Мелна.
VII. 6. 6. ЗЕЛЕНА СИСТЕМА
Ландшафт – състояние и изисквания за опазването му
Обща характеристика
Характеристиките на ландшафта, като пространства от земната повърхност, чиито
форми и цялостен облик са обусловени от естествените фактори (геология, почви, климат,
релеф, животински и растителен свят и човешка дейност) участват в характеристиката на
жизнената среда и инвестиционната привлекателност.
Взаимодействието с течение на времето между природогеографските условия и
дадености в тяхното естествено развитие и човешката дейност е формирало част от
територията със специфичен ландшафтен облик, с различни по големина пространствени
измерения и характеристики.
Съгласно картата на регионалното ландшафтно райониране на България (Петров
1997г.), която отразява ландшафтно-генетичното единство, териториалната цялостност и
единството на ландшафтите Общината попада в Южно – българската планинско –
котловинна област, Краищенска подобласт /ХІ/, Трънски ( Знеполски ) район /73/. Според
класификационната система на ландшафта в България, районът се причислява към:
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Клас – котловинни ландшафти;
Тип – ландшафти на умерено континенталните ливадно степни и
Лесо-ливадно степни котловинни дъна;
Подтип – ландшафти на ливадно степните, предимно равни дъна на междупланински
котловини.
Клас – планински ландшафти;
Тип – ландшафти на умерено влажните планински гори;
Подтип – ландшафти на среднопланинските широколистни гори и вторични ливади
Подтип-ландшафти на среднопланинските иглолистно-широколистни гори.
Фиг. 19 Ландшафтно райониране на България (по Петров, 1997)

Източник: Ландшафтно райониране на България (Петров 1997)

В съответствие със системата на регионалните таксономични единици, при
ландшафтното райониране на България, територията на Община Трън попада в южно –
българската планинско – котловинна област /В/, Краищенска подобласт /ХІ/, Трънско /
Знеполски / район / 73 /. Ландшафтната структура на общината е разнообразна и сложна.
Тя обхваща сложна мозайка от планини, котловини, дълбоко врязани речни долини, речни
тераси и красив пролом на р. Ерма край Трън, който е обявен за природна
забележителност. Община Трън е с горски ландшафт. Агроекосистемите имат вторичен
произход и са създадени след унищожаване на природни екосистеми.
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От значение за устройственото планиране са характерът и степента на изменение
на съществуващите ландшафти, дълбочина и обратимост на измененията настъпили в тях,
както и териториалното съотношение на различните таксони.
Основните проблеми на ландшафта в общината са свързани с това, че естествената
растителна покривка е изменена от човешката дейност:
- изсечени са дъбови и букови гори и са заменени с иглолистни гори, предимно от
бял бор;
- неконтролираната паша е довела до промяна в тревната покривка.
Въпреки човешката намеса в миналото, понастоящем, поради особеностите на
обществено – икономическото състояние на района ( липсата на големи промишлени
предприятия и обезлюдяването ), природната среда в този район се счита за сравнително
добре запазена.
Земеделски и горски територии
Община Трън е най-голяма по площ в рамките на Област Перник и на нейната
територия са разположени най-големите масиви горски площи. Земеделските площи
заемат едва 23,2% от общата площ на общината, което е доста под средното за страната,
но за сметка на това сравнително малката населеност на общината дава по-голям от
средния показател за обработваема площ на човек – 6,3 дка/човек. По-голямата част от
обработваемите земи е раздробена на многобройни малки по размер парчета, повечето
частна собственост, които трудно биха могли да се обработват механизирано. Липсват
финансови ресурси и техника, които да позволят пълноценното и съвременно обработване
на земята, екологично съобразените средства за растителна защита и торове, и
респективно да гарантират по-високите добиви.
Сериозен ресурс за развитието на говедовъдството и овцевъдството са площите на
пасищата и естествените ливади, условно наречени “тревни площи”. Площта им заема
106296 дка, или 18,5% от територията на общината.
Табл. 26 Разпределение на поземлените ресурси по видове територии

Видове територии

Площи
Дка

%

Собственост - % от площта
Частна
Общинска
Друга

ЗЕМЕДЕЛСКИ
ТЕРИТОРИИ
Ниви

211187

36,83

61

98187

17,12

95,49

Естествени ливади, мери и
пасища

106296

18,54

30,88

Трайни насаждения

2231

0,39

100

3,52

35,48
4,51

2,88

66,23
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Други земеделски територии

4473

0,78

97,88

2,12

ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

365920

58,8

11,7

50,0

38,3

Гори

332 510

47,43

12,3

52,2

35,5

Голини, сечища и
пожарища

15450

3,67

100

Други горски територии

17960

4,12

100

ДРУГИ ТЕРИТОРИИ

45609

7,95

4,16

61,79

34,04

Източник: „Югозападно държавно предприятие“ ДП Благоевград

Горските територии, държавна собственост в общината са с площ 13 763,4 ха
(37,7%) и се стопанисват и управляват от Държавно горско стопанство “Трън”, поделение
на ЮЗДП ДП – Благоевград. Горските територии, общинска собственост в общината са с
площ 18 112,7 ха (49,5%) и се стопанисват и управляват от Общинско предприятие
„Трънска гора“. Общата площ на горските територии в общината е 36 592 ха или 63,8% от
общата ѝ площ. Районът зает от горските територии има неправилна форма с дължина в
посока север-юг около 35 км и ширина в посока изток-запад около 29 км. Основната
дейност на горското стопанство се изразява в осъществяване на дърводобив от горски
територии на територията му, продажба на добитата дървесина, създаване на горски
култури върху незалесени държавни горски територии.
Държавно горско стопанство „Трън” притежава горски разсадник в близост до гр.
Трън на площ от 38.6 дка, където произвежда иглолистни и широколистни фиданки за
собствени нужди и за продажба.
Горскостопанският план, съгласно който се стопанисват горските територии,
държавна и общинска собственост, е приет през 2012 година и е в сила до 2021 година.
Горските територии в района на общината, в по-голямата си част, са общинска
собственост. В резултат на възстановяването на собствеността върху горите и земите от
горските територии, значително се е увеличил делът на частните гори – площта им е общо
42 984 дка.
Табл. 27 Възраст, запас и прираст на горите в Община Трън

Вид на културата

Средна
възраст,/год./

Бял борови

29

Черборови

42

Среден запас,
3
/м / ха./
177
248

Среден прираст,
3
/м / ха./
6,27
6,00
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Смесени иглолистни

14

36

2,15

Букови високобонитетни гори

78

256

3,70

Букови среднобонитетни гори

86

199

2,42

Букови
н искобонитетни гори

99

151

1,65

Източник: Държавно горско стопанство, Община Трън

Иглолистните гори в района на Община Трън са в лошо здравословно състояние.
През последните 8 години се наблюдава динамичен процес на съхнене на белия бор, както
в иглолистните култури, така и в естествени смесени насаждения, вследствие на различни
абиотични и биотични фактори. Състоянието на създадените бялборови култури на
територията на ТП „ДГС Трън“ е силно влошено, поради наличие на каламитет от
корояди. Общата площ на земите, обхванати от ерозия е 2502 ха или 7,3% от горските
територии. Състоянието на широколистните гори е сравнително добро. Там, където има
инвазия, нападенията най-често са причинявани от дъбовата листоврътка, педомерка и
буков скокльо.
Табл. 28 Разпределение на общата площ по вид на земите

Вид на земите

Площ в ха

%

Залесена площ

33251

90,9

Незалесена дървопроизводителна площ

1545

4,2

Недървопроизводителна площ

1796

7,4 4,9

Горски пасища

–

–

ОБЩО:

36592

100,0

Източник: „Югозападно държавно предприятие“ ДП Благоевград
Табл. 29 Разпределение на общата / залесената площ по вид на горите

Вид на горите

Площ в ха

%

Иглолистни

14047/12760

38,4/38/4

Широколистни високостъблени

4341/4087

11,9/12,3

Издънкови за прерастване

–

–

Издънкови за превръщане

17231/15714

47,1/47,3

Нискостъблени

973/690

2,7/2,1

ВСИЧКО:

36592/33251

100,0

За реконструкция

Източник: „Югозападно държавно предприятие“ ДП Благоевград
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В ловно-стопанско отношение районът се стопанисва от Ловно – рибарско
сдружение „Руй“ – гр. Трън. През 2016 г. числеността на ловнорибарските дружинки за
общината е 17, членовете са 995. Ловува се дива свиня, пъдпъдък, гургулица, гълъб,
вреден дивеч.
В р. Ерма, р. Ябланица и р. Трекленска се лови речен кефал, черна мряна,
балканска и американска пъстърва, а в яз.”Ярловци” и яз.”Лялинци” – шаран, каракуда,
костур и др.
Видове антропогенни ландшафти на територията на общината
Урбогенен ландшафт
В територията на Община Трън попадат голям брой малки села - 51бр. и един
единствен град – гр. Трън, който има доминиращо въздействие над всички останали
населени места. Горският характер на общината е предпоставка за разположението на
селата предимно по долините на реките – основно по долината на р.Ерма и притоците и.
Селата, разположени в равнините, имат компактна структура със сравнително малко
площно присъствие на улична мрежа, а тези по хълмистите терени и планински склонове
са доста по-разчленени и разпръснати. Характерно е нискоетажното застрояване 1-2 етажа
за фамилното жилищно обитаване, за обществено обслужване и за производствени нужди.
Сградите са разположени свободно в имотите. Минаващата през гр. Трън р. Ерма и
хълмистия релеф обуславят и специфичната му структура. В ниската част около реката се
е развила централната му част, а жилищните квартали и махали са се настанили в
хълмистата част. Единствено в гр. Трън се среща средноетажното жилищно строителство
като елемент на урбанизираният ландшафт.
Сам по себе си урбогенният ландшафт на селищата на територията на Община
Трън не създава сериозни екологични проблеми с изключение на проблема за
пречистването на отпадъчните води от тях които влияят върху чистотата на подземните и
повърхностните води. Отрицателно въздействие върху облика на ландшафта имат и
нерегламентираните сметища („временни площадки за сметосъбиране“) край селищата,
които появяват се инцидентно, разпръснати са хаотично на територията на общината и
замърсяват както околните територии, така и подпочвените води.
Техногенен инфраструктурен ландшафт.
Характерно за територията на Община Трън е, че тази разновидност на
антропогенния ландшафт почти не присъства на територията й и има много слабо влияние
върху съвременния облик на ландшафта.
Агрогенен ландшафт.
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Селскостопанските (агрогенни) ландшафти са с ограничено присъствие на
територията на общината. Както беше посочено по-горе, ландшафтът на почти цялата
територия на Община Трън се определя горските насаждения.
Антропогенното въздействие, с резултат формиране на нарушени територии главно
при добив на полезни изкопаеми и инертни строителни материали от коритата на реките,
има сравнително слабо присъствие на територията на общината. Двете мини на
територията на общината са спрели дейността си поради прекъсване на залежите от злато
и барит. Има действащи няколко кариери за добив на риолит и кварц.
Растителност
В съответствие с геоботаническото райониране на България, Трънската община
попада в Европейска широколистна горска област /А/, Илирийска /Балканска/ провинция в
Западнобългарски граничен планински окръг /ХІІ/, Знеполски район /32/. Знеполският
район заема Руй, Знеполе, рида Кървав камък, Милевска планина (източната част на
Краището).
Растителната покривка показва подчертано мозаечно разпределение. В котловините
и в планинските подножия, естествената растителност е сведена до минимум, поради
усвояването им за производство на земеделски култури.
В горскостопанско отношение горите попадат в Мизийска горско растителна
област (M), Краищенско – Ихтиманска подобласт. Заема иден пояс със съответните
подпояси:
М-II – Среден планински пояс на горите от бук и иглолистни (600-1800 м.н.в);
М-II-1 – Подпояс на нископланинските гори от горун, бук и ела (600-1000 м.н.в);
М-II-2 – Подпояс на среднопланинските гори от бук, ела и смърч (1000-1500 м.н.в);
М-II-3 – Подпояс на горнопланинските смърчови гори (1500-1800 м.н.в).
Естествената растителност в подпояса на нископланинските гори от горун, бук и
ела е представена от издънкови гори с участие на цер, горун, бук, габър и други. На
хумусно – карбонатни почви участие в състава има косматият дъб. Характерна особеност
за горското стопанство е, че тези гори са предимно смесени, с участие на няколко
дървесни вида в състава. Това от една страна е фактор, който обуславя по-високата
устойчивост на насажденията, но от друга – създава предпоставки за нежелана смяна на
дървесните видове при неправилно изведени сечи. От създадените култури найразпространени са тези от черен и бял бор и акация. По-рядко използвани са дуглазка,
ясени, липи, тополи, червен дъб и други. По-добро е състоянието на боровете, а по-лошо –
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на акацията и ясените. На много места боровете са се натурализирали и се възобновяват в
съседните голи площи.
От храстите са разпространени глог, дрян, леска, шипка и келяв габър. Последният
на места е изместил естествената растителност, вследствие неправилно стопанисване и е
станал основен лесообразувател. В голяма част от издънковите дъбови насаждения
подлесът затруднява естественото възобновяване.
Подпоясът на среднопланинските гори от бук, ела и смърч обхваща по-високите
части на планините Руй, Краище и Милевска. Естествената растителност е представена от
семенни и издънкови чисти и смесени букови гори с участие на зимен дъб, габър и
трепетлика. От създадените култури най-разпространени са тези от бял бор и по-рядко
смърч, бреза, дуглазка и черен бор. И тук боровете са се натурализирали и се възобновяват
в съседните голи площи.
От храстите са разпространени леската и ивата, като на места затрудняват
естественото възобновяване. В подпояса на горнопланинските смърчови гори естествената
дървесна растителност е представена от семенни букове. От храстите са разпространени
ива и зелена елша.
Иглолистните насаждения на територията на горското стопанство са с вторичен
произход.Тревните формации са заели пространства на мястото на изсечените в миналото
гори. Обособили са се мезофитни тревни формации на мястото на гори, предимно от
мизийски бук, с участие в състава на ливадна власатка (Festuca pratensis), обикновена
полевица (Agrostis capilaris), острици (Carex sp.Div), дзуки (Yuncus sp.div), мащерка
(Thymus sp. div) и др.
На ксеромезофитни биотопи, на по-малка надморска височина са се оформили
съобщества с доминантни видове валезийска власатка (Festuca valesiana), сатдина
(Chrysopogon gryllus), белизма (Dichantium Ichaemum).
Районът е богат на находища от билки:
Бял пелин (Artemisia alba – сем.Asteraceaе) - Ароматен храст, растящ на варовити
скалисти, често силно ерозирани терени. Светлолюбив ксерофит, цъфти VII-VIII,
плодоноси Х-ХI.
Лазаркиня (Galium odoratum – сем. Rubiaceae) Многогодишно тревисто
растение, растящо в сенчести, предимно буково-габърови гори. Цъфти V-VII, плодоноси
VII-VIII. Сенколюбив мезофит.
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Багрилна жълтуга (Genista tinctoria – сем.Fabacеae) Храст, висок 30-60 см. Расте
из храсталаци и просветлени гори, по тревисти и каменисти места. Умерено светлолюбив
мезофит.Цъфти V-VII, плодоноси VIII-Х.
Кукуряк (Helleborus odorus – сем.Ranunenlaceaе) Многогодишно тревисто
растение, отровно. Среща се в габърово-горуновия и буковия пояс. Светлолюбив,
сенкоиздържлив мезофит. Цъфти III-IV.
Лечебна комунига (Мelilotus officinalis – сем.Fabaceae) Двугодишно растение,
растящо по влажни тревисти места до 800 м.н.в., светлолюбив мезофит. Цъфти VI-VIII,
плодоноси VII-IХ.
Обикновен гръмотрън (Ononis arvensis – сем.Fabaclae) Многогодишно тревисто
растение, разпространено до 1600 м н.в. Расте по края на горите и храсталаците на добре
осветени места, като често образува плътни популации. Светлолюбив мезофит. Цъфти VIIХ, плодоноси VIII-Х.
Планинска чубрица (Satureja montana – сем.Lamiaceae) Полухраст, достигащ
20-40 см. Расте по ерозирани храсталачни и каменисти места, върху варовик до 1000 м н.в.
Среща се в ксеротермни храстово-тревни съобщества. Образува и самостоятелни
съобщества. Светлолюбив вид, участващ в ценози от типа на планинско-ксеротермичната
полухрастова

растителност,

като

доминант.

Цъфти

VII-IХ,

плодоноси

VIII-Х.

Чемерика (Veratrum album – сем.Liliaceae) Многогодишно тревисто растение, отровно.
Расте из влажни планински ливади и пасища. Цъфти VI-VIII, плодоноси Х.
Често срещани са и: лечебна иглика (Primula veris), жълт кантарион (Hypericum
perforatum), червен кантарион (Gentaurium eryttreaea), живовлеци (Plantago sp. div.), бял
равнец (Achilea millefolium), зловонен здравец (Geranium robertrianum), кръвен здравец
(Geranium sang), бъзак (Sanubucus ebrulus), медуница (Pulmonaria officinalis), лопен
(Verbascum densiflorum), обикновен риган (Origanum vulgare) и др.
От храстовите и дървесни видове, чиито части се използват в медицината, по –
голямо разпространение имат: дребнолистна липа (Tilia parvifolia), червен глог (Crataegus
monogina), черен бъз (Sambuscus nigra), обикновен дрян (Cornus mas), черна боровинка
(Vaccinium mirtilus), трънка (Prunus spinosa), шипка (Rosa canina), малина (Rubus idaeus).
Районът е богат на различни видове гъби: печурки, сърнели, манатарки, масловки,
челадинки, булка гъба, пачи крак, рижика и др.
Сериозен проблем е недобросъвестното събиране на билки и гъби от населението,
което довежда до сериозно намаляване на видовете, а в някои случаи може да доведе и до
изчезването им.
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Биологично разнообразие - състояние и изисквания за опазването му
В Трънска община на нивото на извършените към момента проучвания са
установени 6 балкански и 1 български ендемит (урумово лале – Tulipa uromoffii).
Установени са следните редки видове:
Купанов лук (Allium cupanii – сем. Liliaceae) Многогодишно луковично растение.
Разпространение – Знеполе. Обитава сухи, каменливи, тревисти и храсталачни места, с
плитка почва на варовити терени до 1150 м н.в. Среща се единично или на групи. Цъфти –
VII, плодоноси – VIII. Отрицателно действащи фактори – отъпкване и паша. Мерки за
опазване няма.
Самодивско лале (Lilium jankae – сем. Liliaceae) Многогодишно луковично
растение. Разпространение – Планина Руй и Милевска планина. Обитава тревисти места и
скални поляни между 1000 и 2500 м н.в. На силикатен и варовит терен. Среща се
единично или в съобщества на картъл и др. Цъфти VI-VII. Плодоноси – м.VIII.
отрицателно действащи фактори – паша, туризъм. Включен в списъка на защитени
растения в България.
Родопска мишовка (Minuartia rhodopaea – сем. Caryophyllaceae) Многогодишно
тревисто растение с разпространение – Знеполе. Балкански ендемит. Обитава скалисти
места и терени с плитки скелетни почви. Има добра численост на популациите. Цъфти VVIII, плодоноси VI-Х. Отрицателни фактори – селскостопански и залесителни
мероприятия.
Обикновена кандилка (Aquilegia vulgaris – сем. Ranunculaceae) Многогодишно
тревисто растение. Разпространение – около град Трън. Обитава гори, храсталаци и
тревисти съобщества в дъбовия и буковия пояс (500-1500 м н.в.). Цъфти V-VI, плодоноси
VII-IХ. Отрицателни фактори: събиране на букети.
Качулата боянка (Erysimum comatum – сем. Brassicaceae) Двегодишно или
многогодишно тревисто растение. Разпространение – около град Трън. Обитава скали и
каменисти поляни, върху плитки каменисти предимно хумусно-карбонатни почви в
ксеротермния дъбов пояс до 650 м н.в. Цъфти и плодоноси V-VIII. Отрицателни фактори:
паша и утъпкване от животни.
Фибигия, Щитовидна фибигия (Fibigia clypeata, Farsetia clypeata – сем.
Brassicaceae) Многогодишно тревисто растение. Разпространение – около град Трън.
Обитава сухи каменисти склонове, слънчеви тревисто-каменисти места до 1000 м н.в.
Цъфти VI-VIII, плодоноси VIII-IХ. Отрицателни фактори: паша.
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Златоцветно прозорче (Potentilla chrysantha – сем. Rosaceae)Многогодишно
тревисто растение. Разпространение – около град Трън. Обитава тревисти места из
храсталаци и край гори, върху кафяви горски почви до 1000 м н.в. Цъфти IV-VI,
плодоноси VI- VIII. Отрицателни фактори: паша, утъпкване и строителство.
Българско шапиче (Alchemilla bulgarica – сем. Rosaceae) Многогодишно
тревисто растение. Балкански ендемит. Разпространение – Руй и Милевска планина.
Обитава

планински

ливади

и

пасища

на

кафяви

горски

почви.

Образува малочислени популации в буковия пояс. Цъфти VI-VII, плодоноси VII- VIII.
Размножава се и вегетативно. Отрицателни фактори: паша, утъпкване, косене и
строителство.
Зеленоцветно шапиче (Alchemilla viridiflora – сем. Rosaceae) Многогодишно
тревисто

растение.

Балкански

ендемит.

Разпространение

–

Руй

планина.

Обитава тревисти места на хумусно-карбонатни почви. Цъфти VII-VIII, плодоноси VIIIIХ. Отрицателни фактори – паша. Длановиден ветрогон (Eryngium palmatum – сем.
Apiaceae) Двегодишно или многогодишно коренищно растение. Балкански ендемит.
Разпространение – Знеполе, около град Трън. Обитава тревисти поляни, храсталаци и гори
на варовити терени до 1000 м н.в. Цъфти VI-VIII, плодоноси Х. Отрицателни фактори –
утъпкване и стрителство.
Хуеция (Huetia cynapioides – сем. Apiaceae) Многогодишно тревисто растение с
грудка. Разпространение – Знеполе и Кървав камък. Обитава сухи ливади, пасища и
каменливи поляни върху кафяви горски и хумусно-карбонатни почви в буковия пояс и над
горната граница на гората. Цъфти VI-VII, плодоноси VII-VIII. Отрицателни фактори –
паша и косене.
Планинска самодивска трева (Peucedanum olygophyllum – сем. Apiaceae)
Многогодишно тревисто растение, с разпространение – Милевска планина и Кървав
камък. Обитава сухи тревисти и каменливи места, предимно на варовик. Цъфти VII-VIII,
плодоноси VIII-IХ. Отрицателни фактори – туризъм и залесителни мероприятия.
Балкански ендемит.
Сръбско звънче (Edrainthus serbicus – сем. Campanulaceae) Многогодишно
тревисто растение. Разпространение – край град Трън и Парамунска планина, по скални
пукнатини и варовити сухи каменливи терени с плитка хумусно-карбонатна почва. Цъфти
и плодоноси юли месец. Отрицателни фактори – утъпкване. Балкански ендемит.
От застрашените от изчезване растителни видове се срещат:
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Горска съсънка (Anemone sylvestris – сем. Ramunculaсеае) Многогодишно
тревисто растение. Разпространение – Знеполе. Обитава сухи тревисти места на варовик
до 1500 м н.в. Цъфти IV-VI, плодоноси VI-VII. Отрицателни фактори - събиране на букети
и стопанска дейност.
Розов божур (Paeonia mascula – сем. Paeoniaceae) Многогодишно тревисто
растение. Разпространение – край село Ломница. Среща се в сечища и храсталаци върху
добре развити, свежи до умерено влажни почви (500-1500 м н.в.). Цъфти V-VI, плодоноси
VI-VII. Отрицателни фактори – събиране на букети и изсичане на горите.
От защитените фаунистични видове се срещат представители на земноводните:
дъждовник (Salamandra salamandra), голям гребнест тритон (Triturus vulgaris), обикновен
малък тритон (Triturus vulgaris ), алпийски тритон (Triturus alpestris), зелена крастава жаба
(Bufo viridis), жаба дървесница (Hyla arborea).
От защитените фаунистични видове се срещат представители на влечугите:
представители на разред костенурки (Testudines), живороден гущер (Lacerta vivipara),
безкраки гущери (слепоци) – жълтокоремник (Ophisaurus apodus) и крехар (Anguis fragilis),
късокрак гущер (Ablepharus kitaibeli), смок мишкар (Elaphe longissima), голям стрелец
(Coluber jugularis), медянка (Coronella austriaca), усойница (Vipera berus).
Защитени птици: обикновен мишелов (Buteo buteo), вечерна ветрушка (Falcons
vespertinus), забулена сова (Tyto alba), горска ушата сова (Asio otus), чухал (Otus scops),
домашна кукумявка (Athene noctua), бял щъркел (Ciconia ciconia), обикновена кукувица
(Cuculus canorus), горска улулица (Strix aluco), земеродно рибарче (Alcedo atthis), папуняк
(Upupa epops), черен кълвач (Dryocopus martius), голям пъстър кълвач (Dendrocopos
major), въртошийка (Jynx torquilla), зелен кълвач (Picus viridis), полска чучулига (Alauda
arvensis),качулата чучулига (Galerida cristata), градска лястовица (Delichon urbica), селска
лястовица

(Hirundo

rustica),

скална

лястовица

(Ptyonoprogne

rupestris),

жълта

стърчиопашка (Motacilla flava), бяла стърчиопашка (Motacilla alba), воден кос (Cinclus
cinclus), орехче (Troglodytes troglodytes), червеногръдка (Erithacus rubecula), сиво
каменарче (Oenanthe oenanthe), домашна червеноопашка (Phoenicurus ochruros), градинска
червеноопашка (Phoenicurus phoenicurus), кос (Turdus merula), дългоопашат синигер
(Aegithalos caudatus), торбогнезд синигер (Remiz pendulinus), авлига (Oriolus oriolus),
щиглец (Carduelis carduelis), черешарка (Coccothraustes coccothraustes), обикновена чинка
(Fringilla coelebs), жълта овесарка (Emberiza citrinella), сивоглава овесарка (Emberiza cia),
сива овесарка (Miliaria calandra) и др.
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От защитените бозайници се срещат: представители на разред прилепи (Chiroptera),
от хищниците: пъстър пор (Vormela peregusna), видра (Lutra lutra), невестулка (Mustela
nivalis), от насекомоядните: таралеж (Erinaceus concolor), от гризачите: лешников
сънливец (Muscardinus avellanarius).
От безгръбначните са установени: бръмбар рогач (Lucanus cervus), червена горска
мравка (Formica rufa).
На територията на Общината са приети списъци със ЗЗ “Любаш”, ЗЗ “Кървав
камък” – за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и ЗЗ “Руй”
за опазване на следните застрашени видове птици: бял щъркел, осояд, ливаден блатар,
белоопашат мишелов, скален орел, малък орел, ловен сокол, ливаден дърдавец, бухал,
козодой, земеродно рибарче, синявица, сирийски пъстър кълвач, среден пъстър кълвач,
горска чучулига, ястребогушо коприварче, червеногърба сврачка, градинска овесарка.
Важно е екосистемите в Община Трън да бъдат защитени, за да се предотвратят
случаи на изчезване на биологични видове.
Защитени дървесни видове и територии - състояние и изисквания за опазването им
В Община Трън в съответствие със Закона за защитените територии и Закона за
биологичното разнообразие, са обявени:


Защитени територии за природозащита:

Природна забележителност „Ждрелото на р. Ерма”, землище на с. Ломница, Община
Трън – Заповед № 1803 /1961 г., обн. ДВ бр. 63 /08.08.1961 г. Цели на обяваване –
опазване на уникални скални образувания.
Режим на дейности:
o забранява се копаенето на камъни, разкриването на кариери;
o забранява се пашата;
o забранява се ловуването, стрелянето, събирането на яйцата на полезния дивеч.
Защитена местност „Лялинци”, землище на с. Лялинци, Община Трън – Заповед № РД174 от 22.02.2013, бр. 24/2013 на Държавен вестник. Цели на обявавене – опазване на
растителен вид Панчичево секирче /Lathyrus pancicii (Jurisic) Adamovic) и неговото
местообитание.
Режим на дейности:


Забранява се промяна на предназначението и начина на трайно ползване на
земята;
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Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;



Забранява се строителство, с изключение на дейности, свързани с ремонт и
реконструкция на съществуващи съоръжения;



Забранява се внасяне на неместни видове;



Забранява се разораване на имотите и изкореняване на растителния вид.

Защитени зони:
- BG 0002112 „Руй“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-554
/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 83 /2008 г.);
Населено място: гр. Трън, с. Банкя, с. Берайнци, с. Богойна, с. Бусинци, с. Бутроинци, с.
Велиново, с. Врабча, с. Вукан, с. Главановци, с. Джинчовци, с. Ездимирци, с. Забел, с.
Зелениград, с. Лешниковци, с. Ломница, с. Лялинци, с. Милославци, с. Мракетинци, с.
Насалевци, с. Парамун, с. Радово, с. Рани луг, с. Реяновци, с. Слишовци, с.
Стрезимировци, с. Студен извор, с. Туроковци, с. Филиповци, с. Цегриловци, с. Ярловци.
Цели на опазване:


Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видовете
и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона;



Запазване

на

естественото

състояние

на

природните

местообитания

и

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона,
включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни
видове и условия на средата;


Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на
приоритетни природни местообитания на видове, както и на популации на
видовете, педмет на опазване в рамките на защитената зона.

- ЗЗ BG 0000313 „Руй” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и
фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661 /16.10.2007 г. на
Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 85 /2007 г.); Населено място: гр. Трън, с. Банкя, с.
Богойна, с. Велиново, с. Ездимирци, с. Забел, с. Зелениград, с. Ломница, с. Милославци, с.
Насалевци, с. Рани луг, с. Слишовци, с. Стрезимировци, с. Туроковци, с. Филиповци. Цели
на опазване:


Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на
видовете и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената
зона.
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Запазване на естественото състояние на природните местообитания и
местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона,
включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни
видове и условия на средата.



Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на
приоритетни природни местообитания на видове, както и на популации на
видовете, педмет на опазване в рамките на защитената зона.

- BG 0001017 „Кървав камък“ за опазване на природните местообитания и на дивата
флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661 /16.10.2007
г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 85 /2007 г.); Населено място: с. Бохова, с. Вукан,
с. Горна Мелна, с. Горочевци, с. Джинчовци, с. Докьовци, с. Долна Мелна, с. Дълга лука,
с. Еловица, с. Кожинци, с. Костуринци, с. Къшле, с. Лева река, с. Мрамор, с. Пенкьовци, с.
Реяновци, с. Стайчовци, с. Шипковица. Цели на опазване:


Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видовете
и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.



Запазване

на

естественото

състояние

на

природните

местообитания

и

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона,
включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни
видове и условия на средата.


Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на
приоритетни природни местообитания на видове, както и на популации на
видовете, педмет на опазване в рамките на защитената зона.

-BG 0000624 „Любаш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и
фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 802 /04.12.2007 г. на
Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 107 /2007 г.); Населено място: с. Велиново, с. Лялинци,
с. Мракетинци, с. Парамун, с. Филиповци. Цели на опазване:


Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видовете
и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.



Запазване

на

естественото

състояние

на

природните

местообитания

и

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона,
включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни
видове и условия на средата.

195



Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на
приоритетни природни местообитания на видове, както и на популации на
видовете, педмет на опазване в рамките на защитената зона.

- BG 0001012 „Земен“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и
фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661 62 /16.10.2007 г. на
Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 85 /2007 г.) – част от землищата на с. Пенкьовци и с.
Докьовци, Община Трън. Цели на опазване:


Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видовете
и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.



Запазване

на

естественото

състояние

на

природните

местообитания

и

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона,
включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни
видове и условия на средата.
Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на
приоритетни природни местообитания на видове, както и на популации на видовете,
предмет на опазване в рамките на защитената зона.
Защитени вековни дървета:
Табл. 30 Защитени вековни дървета в Община Трън

№ от
държ.
рег.

Дървесен вид

Землище

Местност

1

123

гр.Трън

516

3

517

4

584

“Свети
Илия”
“Среднио
рид”
“Байкушева
кошара”
Манастира

3734/ 06.10.65г.

2

5

1078

с.Насалевци

Църквата

126/ 05.04.79г.КОПС

6

1079

Дъб – летен
(Quercus robur)
Дъб – зимен
(Quercus daleshampii)
Дъб – зимен
(Quercus daleshampii)
Ясен-планински
(Fraxinus excelsior)
Дъб – зимен
(Quercus daleshampii)
Дъб – зимен
(Quercus daleshampii)

с.Насалевци

Църквата

216/ 05.04.79г.КОПС

7

1329

1126/08.12.81г.КОПС

8

1494

с.Рани луг

“Кръстато
дърво”
Църквата

9

1495

с.Реяновци

Църквата

174/ 09.03.83г.КОПС

10

1496

с.Докьовци

“Богичин
дол”

174/ 09.03.83г.КОПС

Дъб – цер
(Quercus cerris)
Дъб – цер
(Quercus cerris)
Дъб – цер 2 бр.
(Quercus cerris)
Дъб – цер
(Quercus cerris)

с.Милославци
гр.Трън
гр.Трън

с.Ломница

Заповед за обявяване

1762/ 28.06.72г.
МГОПС
1762/
28.06.72г.МГОПС
130/ 05.05.74г.МГОПС

174/ 09.03.83г.КОПС
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11

1497

12

1498

13

1499

14

2008

15

16

2079

2087

Дъб – цер
(Quercus cerris)
Дъб – цер
(Quercus cerris)
Дъб – цер
(Quercus cerris)

с.Бохова

Гробището

174/ 09.03.83г.КОПС

с.Бохова

Гробището

174/ 09.03.83г.КОПС

с.Бохова

Гробището

174/ 09.03.83г.КОПС

Източен бук
(Fagus orientalis)

с. Ерул

28/16.01.2012г.,
бр. 14/2012 на ДВ

Ясен-планински
(Fraxinus excelsior)

с.Забел

Ясен-планински
(Fraxinus excelsior)

с. Ерул

6 /16.01.2012г.,
бр. 14/2012 на ДВ
28 / 16.01.2012 г.,
бр. 14/2012 на ДВ

Източник: Регистър на вековни дървета в България, съгласно закона за биологичното разнообразие

Зелена система
След извършен анализ на зелената система в рамките на административния център
на общината са направени следните изводи:
Общата квадратура .на озеленените площи за широко обществено ползване в
гр.Трън при население 4069 души за 2015 г. (източник НСИ) дава необходимата
задоволеност от 1,3 кв.м обществени озеленени площи за широко и специфично ползване
съгласно чл.37 ал.1 т.3 от Наредба № 5 за правила и нормативи за устройство на
територията и чл.31 ал.1 т.3 от Наредба № 7 от 22 декември 2003 на МРРБ за правила и
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. При така
пресметнатото общо количество озеленени площи, зелената система в гр. Трън достатъчна
за броя на жителите му, но е в незадоволително състояние и се налага вземането на мерки
за осигуряване на по-добра поддръжка.
Зелената система на Община Трън е съставена предимно от гори. В селата и гр.
Трън има отредени терени за изграждане на паркове и градини, но към момента много
малка част от проектите са реализирани /около 23 дка/. Единственият изграден парк на
територията на общината е в гр. Трън.
В рамките на общината няма зелени площи обявени за културни ценности и
паметници на градинско-парковото изкуство.
Озеленени площи за широко обществено ползване в населените места
Основните дълговечни дървесни видове в обществените озеленени площи са:
липи/g. Tilia/, брези /Betula pendula/, сребриста американска ела /Abies concolor/, хвойна
/g.Juniperus/, смърчове /g. Picea/, конски кестен /Aesculus hyppocastanum/ и офика /Sorbus
aucuparia/. Състоянието на дървесните видове видимо е добро. Съотношението между
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местни и интродуцирани дървесни видове в озеленените площи за широко обществено
ползване е в полза на местните. Това е гаранция за нормално развитие и дълговечност на
дървесната растителност. Не е нарушен и балансът между иглолистни и широколистни
дървесни видове в съответствие с географското разположение и конкретните климатични
условия на района. Останалата част от зелените площи в Община Трън са изоставени и в
незадоволително състояние. Единственият изграден парк е в гр. Трън и той е в доста
окаяно състояние. Зелените площи са покрити основно с райграс.
За незадоволителния му вид спомага и свободното движение на домашни животни,
които унищожават дървесни и тревни видове. Този проблем би могъл да бъде лесно решен
чрез поставяне на подходящи заграждения и санкции.
По-голямата част от дърветата в обществените озеленени площи в населените
места на общината са достигнали кулминация в своето развитие, което предполага
проектиране на реконструкции на растителните обеми, както и планиране на подходящи
дейности за оздравяване частично или цялостно премахване на засегнатите растителни
индивиди.
Уличното озеленяване е недостатъчно. Наложителна е реконструкция на части от
уличното озеленяване на селата поради влошено състояние на дървесните индивиди
несъответствие с биологичните им изисквания и опасност от неблагоприятни последици.
Резултатите, анализа и обобщенията относно състоянието на дълготрайната
дървесна растителност в зелените площи в селищните територии водят до следните
препоръки:


Задължително провеждане на санитарни сечи и резитби;



Саниране короните на дърветата при частично изсъхнали клони и суховършия;



Провеждане на ландшафтно-формировъчни сечи за оптимизиране гъстотата на
растителните индивиди в определени части на обществените озеленени площи;



Отстраняване на индивиди с неудачно разположение по отношение потенциалните
опасности, които крият при неблагоприятни атмосферни условия около някои
архитектурни елементи;
Озеленени площи за ограничено обществено ползване в населените места
Паркоустрояването

и

благоустрояването

на

обектите

от

социалната

и

образователната сфера и прилежащите им озеленени площи, както и някои други
пространства допълва зелената система посредством озеленените площи за ограничено
обществено ползване в имотите за жилищни, вилни, обществени, производствени
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курортни и спортни сгради и комплекси, както и озеленените площи с друго специфично
предназначение – гробищни паркове, защитни насаждения и др.
До настоящия момент в селата на общината има малко обслужващи зелени площи
като:


озеленяване на административни сгради, културни институти култови сгради и
детски заведения, сгради на образованието и др.;



озеленяване на жилищната среда (дворни градини);



озеленяване на промишлени терени (складови площадки, изолационни ивици в
заводски и промишлени терени изолационни защитни пояси на промишлени зони);



озеленяване на спортни съоръжения и комплекси;



мелиоративно озеленяване;



стопански трайни насаждения и ветрозащитни пояси.
Терени за гробищни паркове
Гробищните

паркове

представляват

озеленени

площи

със

специфично

предназначение допълващи зелената система. Всяко населено място разполага с гробищен
парк.
Съгласно данните за демографската характеристика и прогноза за развитие на
населението в общината, съществуващите гробищни паркове в селата са достатъчни и
нямат нужда от допълнително разширяване. Проблем се явява с гробищния парк в гр.
Трън, чийто капацитет е изчерпан. Предвижда се разширяване на гробищния парк на
същото място, като за да стане това възможно поради местоположението и наклона на
терена ще бъде изграден дренаж на дълбочина 2,20 м.
Като обща оценка може да се посочи, че озеленяването и благоустрояването на
гробищните паркове е с недостатъчна степен на изграденост. Липсват малките паркови
елементи с тяхната функционална и естетическа предназначеност.
Гробищните паркове се разполагат и устройват в съответствие с Наредба № 2/2011
на МЗ за здравните изисквания към гробищните паркове (гробища) и погребването и
пренасянето на покойници (Обн. ДВ. бр.36 от 10 Май 2011 г.).
Гробищните паркове генерират здравен риск, ако не се спазват изискванията за
устройството и използването им. Действащите у нас норми съгласно Наредба №7 от
22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони предвиждат в чл. 31, ал. 2 само изискванията, на базата на които се
определя необходимата площ с ОУП на населеното място. Т.4 гласи, че за много малки
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градове /категорията в която попада гр. Трън с население 4069 души/ необходимата площ
е 1,30 кв.м/жител.
Условията за минерализиране на органичната материя зависят от състава и
гравиметричната структура на почвата, нивото на подпочвените води и относителния дял
на зелените насаждения на територията на гробищния парк. Тежките, глинести почви с
ниска въздухопроницаемост и висока влагоемкост, отсъствието на пряко слънчево греене
и високото ниво на подпочвените води забавят процесите на гниене на органичната
материя.
Подходящи за гробищни паркове са райони с едрозърнести почви, ниски
подпочвени води (мах. 200 cm) и ограничени до 20% зелени насаждения, с територия,
разчетена по формулата 1.2 ha/1000 жители. Теренът, определен за гробищен парк да не e
с наклон към страната на кварталите на населеното място или към близки водоизточници,
използвани за питейно-битови цели, да не крие опасност от свличане или срутване, да не
се наводнява при проливни дъждове или топене на снегове.
Препоръчваната хигиенно-защитна зона е 300 м. Препоръчваните размери на гроб
за възрастен човек са както следва: дълбочина 1.5 m (подпочвени води на мин. дълбочина
0.5 m под дъното на гроба), дължина 2 m, ширина 1 m. Желателно е да се предвидят
разстояния между гробовете: 1 m по дължина и 0.5 m по късата страна. Препоръчваната
обща площ на гроб за възрастен е 5 m2, за дете - 2 m2. При тези норми новият гробищен
терен трябва да e с площ от около 0.46 ha.
Необходимо е към тези обекти да бъдат осигурени и нормативно необходимите
изолационни зони, които в момента липсват.
Развитие на зелената система извън населените места и селищните
образувания. Общи постановки. Основни принципи на проектното решение.
По отношение на елементите от зелената система на общината, попадащи в
извънселищните територии, планът се основава на действащи стратегии, програми,
планове и проекти, засягащи тези територии и очертаващи тяхното бъдещо устройване и
развитие.
Една от целите на плана е да предложи най-подходяща по характер и съдържание
концепция за развитие на зелената система на общината, като изяви извънселищни
територии и природни дадености с рекреационен, познавателен или природозащитен
потенциал и създаде естествена и мотивирана връзка във функционално, обемно-
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пространствено, ландшафтно и паркоустройствено отношение с разположените в близост
селищни територии и туристически или културни обекти.
Горските насаждения и техните особености са главен ландшафтнообразуващ
елемент на района и своеобразен „гръбнак” на зелената система на общината. В
качеството си предимно на високостъблени, разновъзрастни и със сложна хетерогенна
структура, те се отличават с относително по-голяма дълговечност на дърветата, по-ниска
степен на уязвимост от неблагоприятни външни въздействия, вкл. прекомерно
рекреационно натоварване.
VII. 6. 7. ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Община Трън се намира в северозападната част на Област Перник, като
общинският център град Трън отстои на 48 км от областния център град Перник и на 72
км от столицата. През територията на областта преминават важни транспортни връзки:
Европейски транспортен коридор № ІV „Дрезден – Прага – Виена – Братислава – Дьор –
Будапеща – Арад – Букурещ – Констанца / Крайова – София – Солун / – Пловдив –
Хасково – Истанбул”, Европейски транспортен коридор № VІІІ „Бари / Бриндизи-Дурас /
Вльора – Тирана – Скопие – София – Пловдив – Бургас / Варна”, АМ „Люлин” и
строящата се АМ „Струма”. Те дават добра транспортна обвързаност на общината към
страната и Европа. На територията на Община Трън, на българо–сръбската граница, е
разположен ГКПП Стрезимировци. В чертите на общината е развит единствено пътният
транспорт.
Пътна инфраструктура
Територията на Община Трън се обслужва от пътища от Републиканската и
Общинската пътни мрежи.
Републиканска пътна мрежа / РПМ /
През територията на Община Трън преминават седем пътя от Републиканската
пътна мрежа.
Табл. 31. Републиканска пътна мрежа на територията на Община Трън

РП№

Трасе на пътя

Километраж на
територията на
Община Трън

ІІ-63

Перник– Брезник – Трън Стрезимировци

от км 31+100
до км 65+788

Дължина на
територията
на Община
Трън
34.688 км

Габарит (м)

от км 31+100 до км 38+800 6,50; от км 38+800 до км
40+000 - 10,50; от км
40+000 до км 43+300 - 6,50;
от км 43+300 до км 54+600 -
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6,00; от км 54+600 до км
55+000 - 9,50; от км 55+000
до км 60+000 - 6,00; от км
60+000 до км 65+788 - 7,000
от км 0+000 до км 27+000 6,00; от км 27+000 до км
28+000 - 5,00; от км 28+000
до км 33+900 - 4,00;
от км 51+000 до км 56+400 4,00; от км 56+400 до км
59+400 - 3,50;

(Трън – Стрезимировци) Вукан – Пенкьовци –
Трекляно – Габрешевци –
Злогош - Драговищица
(Ок.п. София – Петрохан)
- Годеч – Драгоман –
Габер – Владиславци –
Круша – Врабча –
(Брезник – Трън)
(Мурено – Враня стена) п.к.Дивля – (Пенкьовци –
Трекляно)
(Брезник – Трън)Филиповци – Велиново –
Глоговица - Трън

от км 0+000
до км 33+900

33.900 км

от км 51+000
до км 59+400

8.400 км

от км 4+500
до км 5+000

0.500 км

6,50

от км 0+000
до км 12+350

12.350 км

III-6372

Вукан – Костуринци –
Пали лула – Дълга Лука –
Косово - Трекляно

от км 0+000
до км 24+650

24.650 км

III –
8114

Брезник – Бегуновци –
Долна Секирна – Горна
Секирна – Горочевци (Стайчовци – Пали лула)

от км 35+000
до км 36+300

1.300 км

от км 0+000 до км 0+650 6,00; от км 0+650 до км
2+000 - 4,00; от км 2+000 до
км 5+000 – 6,00; от км
5+000 до км 6+500 – 7; от
км 6+500 до км 12+350 –
6,50;
от км 0+000 до км 18+000 6,00; от км 18+000 до км
18+300 - 4,00; от км 18+300
до км 22+000 - 6,00; от км
22+000 до км 24+650 - 5,00;
4,00

III-637

III-813

III-6052

III - 6301

Общата дължина на Републиканската пътна мрежа възлиза на 115.788 км
разпределена както следва:
ІІ клас
ІІІ клас

34.688 км
81.100 км

29.96 %
70.04 %

Плътността на РПМ е 0.2019 км/км2 и е по–голяма от средната за страната - 0.1766
км/км2.
В общината липсват пътища от висок клас. Най-важен за общината е
второкласният път ІІ-63, който осигурява достъпа до ГКПП „Стрезимировци“. Чрез него
се осъществява и достъпа до АМ „Люлин“, АМ „Струма“ и международните пътища Е79 и Е-871. Габаритът на пътя варира от 6.00 м до 10.50 м. Състоянието на пътната
настилка е добро за 26.52 % от пътя, от км 43+300 до км 52+500, където през 2012 г. е
завършена рехабилитацията по проект от Оперативна програма „Регионално развитие”
2007-2013г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и националния
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бюджет. Извършените строително-монтажни дейности включват полагане на основни,
асфалтови пластове, нови облицовани окопи и банкети, отводняване на пътното платно и
т.н. Ремонтирани са няколко големи съоръжения – мостът над река Ерма при км 47+422
от път II-63, пътни възли и кръстовища с републикански и общински пътища - при км
45+009 за Банкя, при км 49+419 за Велиново, при км 50+196 за Вукан и при км 52+423 за
Берайнци и Туроковци и др. Средно е състоянието на пътната настилка за 11.53 % от
пътя, от км 61+788 до км 65+788, а лошо на 61.95 % от пътя, от км 31+100 до км 43+300 и
от км 52+500 до км 61+788.
Друга важна пътна връзка е третокласният път ІІІ-637. Габаритът на пътното
платно е 6.00 м от км 0+000 до км 27+000, 5.00 м от км 27+000 до км 28+000 и 4.00 м от
км 28+000 до км 33+900. Състоянието на настилката е средно за 24.93 % от пътя, от км
0+300 до км 8+450 и лошо при 75.08 %, от км 8+450 до км 33+900. Път ІІІ- 637 заедно с
път ІІІ-6372 осигуряват транспортния достъп на населените места в югозападната част на
Община Трън.
За път ІІІ-6372 пътната настилка е с ширина от 4.00 м до 6.00 м. Състоянието е
добро само за 9.53 % от пътя, от км 22+300 до км 24+650 и лошо за 90.47 % , от км 0+000
до км 22+300.
Път ІІІ-6301 е с габарит 7.00 м от км 5+000 до км 6+500, 6.50 м от км 6+500 до км
12+350, 6.00 м от км 0+000 до км 0+650 и от км 2+000 до км 5+000 и 4.00 м от км 0+650
до км 2+000. Средно е състоянието на настилката за 67.61 % от пътя, от км 0+000 до км
4+000 и от км 8+000 до км 12+350, а лошо при 32.39 %, от км 4+000 до км 8+000.
Път ІІІ-813, който обслужва северозападната част на общината, е с малък габарит
3.50 – 4.00 м и състояние на настилката средно за 23.81 % от пътя, от км 57+400 до км
59+400 и лошо при 76.19 %, от км 51+000 до км 57+400.
Останалите пътища от РПМ, ІІІ-6052 и ІІІ-8114, са гранични за общината и не
оказват съществено влияние на пътната обстановка. Път ІІІ-6052 е с габарит 6.50 м и
средно състояние на настилката. Път ІІІ-8114е с габарит 4.00 м и лошо състояние на
настилката.
Като цяло пътната настилка на пътищата от Републиканската пътна мрежа не е в
добро състояние.
Табл. 32 Състояние на Републиканска пътна мрежа на територията на Община Трън

Състояние на пътната
настилка
Добро

Дължина на РПМ

Процент

11.550 км

9.98 %
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Средно
Лошо
РП№

20.12 %
69.90 %

Трасе на пътя

ІІ-63

Перник– Брезник – Трън Стрезимировци

III-637

(Трън – Стрезимировци) Вукан – Пенкьовци –
Трекляно – Габрешевци –
Злогош - Драговищица
(Ок.п. София – Петрохан)
- Годеч – Драгоман –
Габер – Владиславци –
Круша – Врабча –
(Брезник – Трън)
(Мурено – Враня стена) п.к.Дивля – (Пенкьовци –
Трекляно)
(Брезник – Трън)Филиповци – Велиново –
Глоговица - Трън

III-813

III-6052

III - 6301

III-6372
III –
8114

23.300 км
80.938 км

Вукан – Костуринци –
Пали лула – Дълга Лука –
Косово - Трекляно
Брезник – Бегуновци –
Долна Секирна – Горна
Секирна – Горочевци (Стайчовци – Пали лула)

Състояние
Добро

Средно

Лошо

от км 43+300 до км
52+500

от км 61+788
до км 65+788

от км 31+100 до км 43+300;
от км 52+500 до км 61 +
788;
от км 8+450 до км 33+900

от км 0+000
до км 8+450
от км 57+400
до км 59+400

от км 51+000 до км 57+400

от км 4+500
до км 5+000
от км 0+000
до км 4+000
от км 8+000
до км 12+350
от км 22+300 до км
24+650

от км 4+000 до км 8+000

от км 0+000 до км 22+300
от км 35+000 до км 36+300

За определяне на транспортното натоварване на пътищата от Републиканската
пътна мрежа са изискани данни от „Институт по Пътища и Мостове”. Данните са от 2015
година, като преброявания са извършвани само за път ІІ-63. Преброителните постове,
намиращи се на територията на общината са следните:
- пост ДПП – 1188 на км 38.300
- пост ДПП – 1193 на км 53.600
- пост ДПП – 1195 на км 64.000
Натоварванията, освен общата интензивност на движението, дават и състава на
потоците по видове превозни средства, както и оразмерителните автомобили на ден.
Данните са за средноденонощна годишна интензивност.
Най- натоварен е преброителен пост ДПП – 1193 бр.. Съставът на потока е:
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Табл. 33. ДПП 1193, ІІ-63
година
2015
2020
2025
2030
2035

леки коли
1070
1177
1295
1475
1639

автобуси
37
39
42
46
52

товарни
344
375
413
462
522

общо МПС
1451
1591
1750
1967
2213

От данните се вижда, че пропускателната способност на пътя не е изчерпана.
Общинска пътна мрежа
Важна съставна част от пътната инфраструктура е Общинската пътна мрежа.
Общинските пътища са 32 броя с обща дължина 112.200 км. Чрез тях се осъществяват
връзките между населените места в рамките на общината. Тези пътища са:
Табл. 34 Общинска пътна мрежа

Път №

Трасе на пътя

Дължина км

/III-8114/ Станьовци - Душинци – Граница община (Брезник – Трън ) – Ерул

5,800км

/III-8114, Брезник-Бегуновци/ - Режанци – Ребро - Граница община (Брезник
– Трън ) – Лялинци - / II-63/

5,700км

PER2155

/ II-63 , Филиповци – Трън / - Банкя

4,200км

PER2156

/ II-63 / - Трън – Ломница

5,600км

PER2157

/ PER2156, Трън – Ломница /-Богойна

2,800км

PER2176

/ III-637, Горочевци - Пенкьовци/ - Лева река- / III-6372/

6,400км

PER3150

/ II - 63, Брезник - Трън / - Неделково

2,300км

PER3151

/ II - 63, Брезник - Мракетинци / - Парамун

2,100км

PER3152

/ II - 63, Брезник –Трън / - Мракетинци

0,700км

PER3153

/ II - 63 / Филиповци – Бутроинци

4,400км

PER3154

/II - 63, Филиповци - Трън / - Ездимирци

3,600км

PER3158

/II - 63, Трън - Стрезимировци/ - Берайнци

1.200 км

PER3159

/II - 63, Трън - Стрезимировци / - Забел

1,700км

PER3160

/ II - 63, Трън - Стрезимировци / - Ярловци – Лешниковци

6,200км

PER3161

/ III - 6372 /Долна Мелна – Шипковица

6,700км

PER3162

/ II - 63, Трън - Стрезимировци / - Зелениград

2,300км

PER3163

/ III - 6372 /Долна Мелна – Къшле

5,000км

PER3164

/ II - 63, Трън - Стрезимировци / - Милославци

1,900км

PER3165

/ II - 63, Трън - Стрезимировци / Главановци - Рани луг - Слишовци - /II- 63 /

6,700км

PER3166

/ II -63, Трън - Стрезимировци / - Цегриловци

3,900км

PER2005
PER2006

205

PER3167

/ II - 63, Трън - Стрезимировци / - Реяновци – Бохова

5,200км

PER3168

/ III - 6372, Стайчовци - Долна Мелна / - Горна Мелна

1,500км

PER3169

/ II - 63 / Стрезимировци - Джинчовци - Реяновци / РЕR3167 /

4,200км

PER3170

/ III – 637, Трън- Вукан / - Радово

2,300км

PER3171

/ III – 637, Трън- Вукан / - Бусинци

2,200км

PER3172

/ III - 637, Вукан – Горочевци/ – Кожинци- п.к. Ерул / РЕR2005 /

5,000км

PER3173

/ III – 6301 / Велиново – Милкьовци

4,600км

PER3174

/ РЕR2005 / Ерул – мах.Маринкова

2,800км

PER3175

/ III - 6372 , Вукан – Стайчовци/ - Еловица

1,800км

PER3177

/ III - 813 , Круша – Врабча/ - Проданча

1,500км

PER3185

/II- 63 / Трън – Стрезимировци / - Туроковци

0,800км

PER3186

/ III - 637 , Трън – Вукан / - Студен извор

1,100км

Източник: Община Трън

Общинската пътна мрежа е добре структурирана, като няма населени места без
осигурен транспортен достъп. Характерно за пътната мрежа е малката ширина на пътното
платно от около 4.00 м за 73% от пътищата. Общата дължина на общинските пътища
(112.700 км) дава плътност от 0.1965 км/км2, което е над средната за страната - 0.1614
км/км2.
Състоянието на пътната настилка за общинските пътища е добро при 45.200 км,
задоволително при 42.400 км и лошо при 24.600 км. В проценти съотношението е
следното:
Табл. 35 Състояние на общинска пътна мрежа

Състояние на пътната
настилка
Добро
Задоволително
Лошо

Дължина на ОбПМ

Процент

45.200 км
42.400 км
24.600 км

40.28 %
37.80 %
21.92 %

Източник: Община Трън

През 2013 г. общината е инвестирала 278 500 лв. със субсидия от Републиканския
бюджет в основни ремонти на участъци от общинските пътища. През 2012 г. стартира
проект „Подобряване условията на живот в Община Трън чрез усъвършенстване на
пътната инфраструктура и достъпа до услуги” по „Програма за развитие на селските
райони 2007-2013г.”, с който ще се рехабилитират 8 пътни отсечки на територията на
общината.
Общата плътност на Републиканската и Общинската пътни мрежи е 0.3984км/км2 и
е по-голяма от средната за страната 0.3380 км/км2.
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Съгласно чл. 1, ал. 2, т. 1 от Закона за пътищата, участъци от пътно трасе,
навлизащо, преминаващо през и излизащо от населеното място, са едновременно и
участъци от съответния републикански / общински път. Когато пътищага ог
републиканската пътна мрежа преминават през урбанизирани територии, те се
оразмеряват и изграждат като елементи на първостепенната улична мрежа.
Транспортно обслужване
Транспортното обслужване на населението на територията на Община Трън се
извършва чрез автобусен транспорт, който се движи по утвърдени междуселищни линии.
От автогарата в общинския център - град Трън има автобусен превоз за София, Перник,
Брезник и селата от общината. Осигурени са регулярни транспортни връзки на селата с
центъра на общината. Автобусният превоз се извършва от частна фирма „Пътнически
превози” ЕООД – Перник.
Съгласно утвърдената транспортна схема на Община Трън е осигурено
транспортното обслужване до всички населени места с изключение на селата: Проданча /
7 жители/, Шипковица /1 жител/ и Къшле /1 жител/. Сезонни автобусни линини /от 1 ви
април до 31ви октомври/ обслужват селата: Лялинци, Стайчовци, Горна Мелна, Долна
Мелна, Дълга Лука, Буторинци, Банкя и Ерул. Останалите населени места се обслужват
целогодишно. В общината функционира една автогара – в град Трън и четиридесет и
седем автобусни спирки. Автобусният транспорт се движи основно по пътищата от
Републиканската пътна мрежа. Най – много курсове се извършват по следните общински
пътища: PER3165, PER3167, PER3169, PER3172, PER3154, PER2155 и PER2156.
В град Трън не функционира вътрешноградски транспорт.
В общината няма железопътен и въздушен транспорт. Най-близката ж.п. гара е
гара- Перник на около 50 км, а най-близката аерогара е в град София, на около 80 км.
VII. 6. 8. ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА
Водоснабдяване и канализация
Община Трън попада в обособена територия в обхвата на "ВиК" ООД – гр. Перник.
При анализиране на водоснабдителната и канализационната мрежа и съответните
съоръжения са използвани изходни данни предоставени от "ВиК" ООД – гр. Перник с
писмо изх.№ 139/28,02.2017 г. Релефът на общинската територия е предимно планински с
котловинни полета, което

определя принципите в изграждането на ВиК мрежите и

възможностите за водоснабдяване на населените места. Демографските показатели на
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общината са подобни на тези за цялата страна – голям процент на населението в
надтрудоспособна възраст и отрицателен прираст, ниска гъстота и силно обезлюдяване в
планинските райони. Повече от половината от населението на общината е съсредоточено в
общинския център, една четвърт в селата разположени по основната пътна артерия и една
четвърт в слабонаселените планински зони. Определянето на еквивалент жителите,
съответно на населението, се отразява при оразмеряване на водоснабдителната и
канализационната мрежа.
Гр. Трън
Град Трън към 2015 г. е с население от 2 350 жители, което представлява около
58% от населението на общината.
Основният водоизточник за Трън е изворът „Банище" в с. Банкя. От него водата се
доставя чрез изпомпване по стоманен водопровод с дебит 28.00 л/сек. до напорен
резервоар в града. Други два водоизточника - “Голем извор” (4.7 л/сек) и „Малък извор”
(1.5 л/сек) - са разположени северно от града. Сигурността на водоснабдяването на град
Трън е застрашена от повредите по водопроводите от Резервоар 2 до града.
Изготвен е проект от програма ОПОС за рехабилитация на съществуващата ВиК
мрежа и изграждане на ПСОВ гр. Трън.
В цялата община единствено в гр. Трън има изградена съществуваща смесена
канализационна система, която се зауства на три места в река Ерма. Съгласно издаденото
разрешително за заустване на отпадъчни води във водоизточник, след изграждането на
ПСОВ, съществуващите зауствания ще бъдат запечатани.
В Община Трън има учредена СОЗ на основание чл.118, ал.1, т.3 от ЗВ и чл.37, т.1
от Наредба 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация
на СОЗ около водоизточниците само за един водоизточник. Тя е учредена със заповед N
СОЗ-07/16.03.2004, за водоизточник КЕИ „Трънска Банкя“, с. Банкя. За останалите
водоизточници е необходимо да се изградят СОЗ съгласно горецитираните членове
на ЗВ и Наредба 3.
Останалите селища в общината се снабдяват от местни източници
Местното ВиК дружество води на отчет от общината общо тридесет и три населени
места разделени на тридесет зони, като за последните три години е отчела следните
водопотребления от населението:
Табл. 36 Водопотребления от населението
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Наименован
ие на зоната
на
водоснабдяв
ане

Населени места или
части от тях,
включени в зоната на
водоснабдяване

Зона №6

гр. Трън;

Зона №12

с.Зелениград гр.Трън

Зона №13

с. Еловица; с. Вукан;

2728

7

2702

7

2679

7

Зона №14

с. Извор
с. Бераинци

29656
673

81
2

29374
667

80
2

29115
661

80
2

1582

4

1567

4

1553

4

Зона №107

1.с. Бохова
2.с.Реяновци
с. Бусинци

1468

4

1454

4

1441

4

Зона №111

с. Врабча

1635

4

1620

4

1605

4

Зона №112
Зона №113

с. Главановци
с. Глоговица

5303
1265

15
3

5252
1253

14
3

5206
1242

14
3

Зона №116

с, Джинчовци

1471

4

1457

4

1444

4

Зона №119

с. Дълга лука

673

2

667

2

661

2

Зона №120

с. Ездимирци

2165

6

2145

6

2126

6

Зона №121

с. Ерул

2567

7

2542

7

2520

7

Зона №122

с. Забел

1439

4

1425

4

1413

4

Зона №123

с. Кожинци

2082

6

2062

6

2044

6

Зона №126

с. Ломница

1662

5

1647

5

1632

4

Зона №129

5445

15

5393

15

5345

15

Зона №130

с. Милославци;
с.Ярловци
с. Мракетинци

844

2

836

2

829

2

Зона №131

с. Мрамор

1551

4

1536

4

1522

4

Зона №132

с. Насалевци

794

2

787

2

780

2

Зона №134

с. Парамун

2454

7

2430

7

2409

7

Зона №137

с. Радово

1042

3

1032

3

1023

3

Зона №138

с. Рани луг

1505

4

1491

4

1478

4

Зона №140

с. Слишовци

1777

5

1760

5

1745

5

Зона №141

с. Стайчовци

1243

3

1231

3

1220

3

Зона №142

с. Стрезимировци

1326

4

1313

4

1301

4

Зона №144

с. Туроковци

5457

15

5405

15

5357

15

Зона №145

с. Филиповци
с. Костуринци

8060
1092

22
3

7983
1081

22
3

7913
1072

22
3

Зона №104
Зона №106

Зона №147

2014 г.

подадена
вода в
зоната
мЗ/год

2015 г.

подаден
а вода в
зоната
мЗ/дн

подадена
вода в
зоната
мЗ/год

2016 г.

подаден
а вода в
зоната
мЗ/дн

подадена
вода в
зоната
мЗ/год

подаден
а вода в
зоната
мЗ/дн

145285

398

143904

394

142634

391

4309

12

4268

12

4231

12

Източник: ВиК Трън

Няколко от зоните на по-малко населените места се отличават с няколкократно поголямо водопотребление от останалите села. Това са: Зона 14 – с. Извор, Зона 145 – с.
Филиповци, Зона 144 – с. Туроковци, Зона 112 – с. Главановци, Зона 129 - с. Милославци;
с. Ярловци.
Зона №129 с. Милославци и с. Ярловци
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Водоизточник
Водоизточникът за водоснабдителната система на населените места е каптажният

извор - Груин извор, с. Милославци, „ВиК Перник". Водоизточникът се намира в ПИ
№000074, м-ст „Груин извор”, землището на с. Милославци, общ. Трън, обл. Перник
ЕКАТТЕ 48252. Водоизточникът притежава разрешение за ползване N11510985/16.042015
от Басейнова дирекция Дунавски район с център гр. Плевен. Разрешителното е валидно от
16.01.2015 до 16.01.2020.
Технически параметри:
Каптажната шахта е трикамерна, състояща се от две мокри и една суха камери. В
първата мокра камера на шахтата се влива водата, добита посредством забити четири
тръби - две метални - Ф120 мм и Ф150 мм, две етернитови Ф 60мм, с дължини 1.0 м и 1.5
м, забити директно в пукнатините на склона. Добитата вода от първата мокра камера
прелива във втората мокра камера.
Параметрите на разрешеното водовземане са определени на: Опр. ср. дн.= 0.152
л/сек;
Разрешен максимален дебит/време за черпене: не е упоменат;
Разрешен годишен воден обем за питейно - битово водоснабдяване 4 794.00
куб.м/годишно;
Средногодишно

потребление

на

вода

за

питейнобитови

нужди

5

400

куб.м/годишно.
Вземането на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените
подземни води се извършва от специално монтирания кран на водопроводната тръба, след
водомера, в шахтата/помещение на кладенеца.


Водоснабдителна схема
От сухата камера излизат три етернитови тръби с Ф120 мм, чрез които добитата

вода отива гравитачно в резервоарите за с. Ярловци и с. Милославци. От резервоарите
водата се подава гравитачно посредством напорни тръбопроводи към селата.


Резервоари и съоръжения
За с. Милославци са предвидени два стоманобетонни резервоара от по 75м3. За с.

Ярловци

е

предвиден

един

стоманобетонов

резервоар

с

вместимост

120м3.

Обеззаразяването на водата се извършва в резервоарите.


Тръбна мрежа
с. Милославци
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За селото са предвидени два довеждащи водопровода Ф80Е с обща дължина 150м.
Според активите на ВиК дружеството вътрешната водопроводна мрежа е изградена през
1941г. от поцинковани тръби с обща дължина 1160м и диаметри от ¾“ до 1 ½“.
с. Ярловци
Резервоарът за с. Ярловци се захранва от КИ посредством етернитова тръба Ф80 с
обща дължина 11750м (според активите на дружеството) изградена 1968г. От резервоара
за селото е предвиден един довеждащ водопровода Ф80Е с обща дължина 250м. Според
активите на ВиК дружеството вътрешната водопроводна мрежа е изградена предимно в
периода 1966-1968г. от етернитови тръби с обща дължина 4 300м и диаметри ф60, ф80 и
ф100.


Черпени водни количества за с. Милославци и Ярловци
Нас. място

2014г
3

2015г
3

М /год

3

М /ден

5445

М /год

15

2016г
3

М /ден

5445

3

М /год

15

5445

3

М /ден
15

Измерените водни количества надхвърлят разрешения годишен воден обем за
питейно - битово водоснабдяване.


Канализационна инфраструктура
За населените места няма изградена канализация.
Заключение:
Водоснабдителната мрежа и в двете села е с изтекъл експлоатационен срок и с

недостатъчни

диаметри,

за

да

провежда

оразмерителните

водни

количества.

Водоизточниците (съгласно представените данни за потреблението на вода) са
недостатъчни. Не се разполага с документ за собственост на земята, върху която са
изградени резервоарите и водопроводната мрежа. В селата няма канализация.
Зона 112 с. Главановци


Водоизточник
Водоизточникът за водоснабдителната система на населеното място е „Дренаж при

черквата, Главановци, Перник", с. Главановци, имот № УПИ XIX, Община Трън, Област
Перник. Водоизточникът притежава разрешение за ползване №11511012/08.06.2015 от
басейнова дирекция Дунавски район с център гр. Плевен. Разрешителното е валидно от
08.06.2015 до 08.06.2021.
Технически параметри:
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Водохващането се състои от един дренажен лъч и една събирателна шахта.
Дренажният лъч имат следната конструкция: дренажна канавка с дълбочина 1,0 м и
дължина 6,0 м. В нея е разположена перфорирана етернитова тръба Ф60 мм, а над нея
скален блокаж и тампонаж от уплътнена глина.
Параметрите на разрешеното водовземане са определени на: Опр. ср. дн.= 0.152
л/сек.
Разрешен максимален дебит/време за черпене не е упоменат.
Разрешен годишен воден обем за питейно - битово водоснабдяване е 4794.00
куб.м/годишно.
Средногодишно потребление на вода за питейнобитови нужди е 5 250
куб.м/годишно.
Измервателното устройство за отчитане на черпените водни количества (водомер) е
монтирано на подходящо място. Вземането на водни проби за оценка на състава и
свойствата на черпените подземни води се извършва от специално монтирания кран на
водопроводната тръба, след водомера, в шахтата.
Съгласно водоснабдителните схеми предоставени от Възложителя за селото има
изграден и Каптаж „НОВ“ с резервоар с обем 50м3, за който няма данни дали
притежава актуално разрешително за ползване и СОЗ. Резервоара е заведен към
активите на дружеството.


Водоснабдителна схема

Добитата вода от водовземното съоръжение постъпва чрез етернитова тръба
Ф60мм с дължина 10м към резервоар с обем 15м3. Отделно от каптаж НОВ чрез
етернитова тръба Ф80мм с дължина 100м се захранва 50м3 резервоар. Резервираната в
него вода се подава към резервоара на каптаж при черквата, откъдето водата гравитачно
постъпва към водопроводната мрежа на селото.


Резервоари и съоръжения
За с. Главановци са предвидени два стоманобетонни резервоара. Единия с обем от

15м3 изграден през 1955г. Другия е с обем 50м3. Обеззаразяването на водата се извършва в
резервоарите.


Тръбна мрежа
За селото е предвиден един довеждащ водопровода Ф80Е. Според активите на ВиК

дружеството вътрешната водопроводна мрежа е изградена на два етапа през 1955г. и
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доизградена и разширена през 1972г от етернитови тръби с обща дължина 3350м и
диаметри ф60, ф80.


Черпени водни количества.
Нас. място

2014г
М3/год

2015г
М3/ден

5303

М3/год

15

2016г
М3/ден

5252

М3/год

14

5206

М3/ден
14

Измерените водни количества надхвърлят разрешения годишен воден обем за
питейно - битово водоснабдяване.


Канализационна инфраструктура
За населеното място няма изградена канализация.
Заключение:
Водоснабдителната мрежа в селото е с изтекъл експлоатационен срок и с

недостатъчни

диаметри,

за

да

провежда

оразмерителните

водни

количества.

Водоизточниците (съгласно представените данни за потреблението на вода) са
недостатъчни. Водоизточник нов сондаж не разполага с разрешително за водоползване.
Поради липса на информация за каптаж нов не може да се каже със сигурност дали
водоизточниците са с достатъчен дебит за да задоволят ПБ нужди. Не се разполага с
документ за собственост на земята върху която са изградени резервоара и водопроводната
мрежа. За водоизточниците е необходимо да се изградят СОЗ съгласно ЗВ и Наредба 3. В
селото няма канализация.
Зона 112 с. Извор
От общината и местното ВиК дружество не са предоставени данни за
водоизточници, водоснабдителна схема и състояние на ВиК мрежата и съоръженията към
нея.
Зона 145 с. Филиповци


Водоизточник
Водоизточникът за водоснабдителната система на населеното място е Дренаж

Парамундски Парамунд, Перник (Хоризонтален дренаж) местност „Даровица", имот
017006, с. Парамун, Община Трън, Област Перник.

Водоизточникът притежава

разрешение за ползване N 11511044/12.10.2015 от Басейнова дирекция Дунавски район с
център гр. Плевен. Разрешителното е валидно от 12.10.2015 до 12.10.2020 г. Съгласно
схемите за селото има предвиден и втори каптаж, за който не са предоставени данни.
Технически параметри:
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Водохващането се състои от един дренажен лъч и една събирателна шахта.
Дренажният лъч имат следната конструкция: дренажна канавка с дълбочина 1,1 м и
дължина 10,0 м. В нея е разположена перфорирана етернитова тръба с ф200 мм, а над нея
скален блокаж и тампонаж от уплътнена глина.
Събирателна шахта: Дренажният лъч се зауства в двукамерна събирателна шахта с
размери мокра камера -1,4 м х 1,0 м х 1,0 м, суха камера - 3,5 м х 1,0 м х 1,0 м. От
събирателната шахта по етернитов тръбопровод с Ф100 мм водата отива до резервоар с
обем 50 м3 и от там до потребителите. Събирателната шахта е затворена с метална врата с
размери 0,8 м х 1,2 м.
Параметрите на разрешеното водовземане са определени на: Опр. ср. дн.= 0.27
л/сек.
Разрешен максимален дебит/време за черпене не е упоменат.
Разрешен годишен воден обем за питейно - битово водоснабдяване е 8 400
куб.м/годишно.
Средногодишно потребление на вода за питейнобитови нужди е 8 060
куб.м/годишно.
Измервателното устройство за отчитане на черпените водни количества (водомера)
е монтирано на подходящо място. Вземането на водни проби за оценка на състава и
свойствата на черпените подземни води се извършва от специално монтирания кран на
водопроводната тръба, след водомера, в шахтата.
Съгласно водоснабдителните схеми предоставени от Възложителя за селото има
изграден и Каптаж „НОВ“ с резервоар с обем 50м3, за който няма данни дали притежава
актуално разрешително за ползване и СОЗ. Резервоарът е заведен към активите на
дружеството.


Водоснабдителна схема
Вода за с. Филиповци се осигурява от два каптажа: Парамун и Марковица. От

каптаж Парамун посредством съответно 800м АЦ Ф100 и 2100м АЦ Ф150 водата се
отвежда до резервоар с обем 50м3. В резервоара посредством тръба Ф60 АЦ се влива и
добитата вода от каптаж Марковица. От резервоара посредством тръба Ф150 АЦ водата
се довежда до водопроводната мрежа на селото.


Резервоари и съоръжения
Предвидения за селото резервоар е стоманобетонен и е строен през 1970г.



Тръбна мрежа
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За селото е предвиден един довеждащ водопровода Ф150Е. Според активите на
ВиК дружеството вътрешната водопроводна мрежа е изградена през 1970 г. от етернитови
тръби с обща дължина 6400м и диаметри ф60, ф80, ф100 и ф125.


Черпени водни количества.
Нас. място

2014г
3



2015г
3

3

2016г
3

3

М /год

М /ден

М /год

М /ден

М /год

М3/ден

8060

22

7983

22

7913

22

Канализационна инфраструктура
За населеното място няма изградена канализация.
Заключение:
Водоснабдителната мрежа в селото е с изтекъл експлоатационен срок и с

недостатъчни

диаметри,

за

да

провежда

оразмерителните

водни

количества.

Водоизточниците (съгласно представените данни за потреблението на вода) са
достатъчни. Водоизточник Каптаж Марковица не разполага с разрешително за
водоползване. Не се разполага с документ за собственост на земята, върху която са
изградени резервоарът и водопроводната мрежа. За водоизточниците е необходимо да се
изградят СОЗ съгласно ЗВ и Наредба 3. В селото няма канализация.
Зона 144 с. Туроковци


Водоизточник

Водоизточникът за водоснабдителната система на населеното място са: Каптаж
„Буката“ 1 и 2; Каптаж „Б. Ливада“; Каптаж „Тиле“ 1 и 2; каптаж „П.Чешме“; Каптаж
„Шелянов извор“.
Технически параметри:
Не са предоставени технически параметри на водоизточниците. Каптаж „Шилянов
извор“ е изграждан през 1930г. А останалите са изграждани в периода 1960-1973г. Не са
предоставени данни колко от тях се ползват.


Водоснабдителна схема
Добитата вода от каптажите Буката 1 и 2, Б.Ливада, Тилите 1 и 2 и П.Чешме се

отвежда посредством мрежа от АЦ тръби ФФ60 и Ф80 до стоманобетонов резервоар с
обем 120м3, откъдето посредством напорен довеждащ тръбопровод АЦ Ф60 се подава
към водоснабдителната мрежа на селото. От каптаж „Шилянов извор“ посредством
довеждащ водопровод АЦ Ф40 водата постъпва директно към водоснабдителната мрежа.


Резервоари и съоръжения
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За с. Туроковци е предвиден един стоманобетонен резервоар с обем от 120м 3
изграден през 1971г.


Тръбна мрежа
За селото е предвиден един довеждащ водопровода Ф60Е от резервоара и един

Ф40Е от каптажа. Според активите на ВиК дружеството вътрешната водопроводна мрежа
е изградена на два етапа през 1930 г. и доизградена и разширена през периода 1963 – 1973
г. от етернитови тръби с обща дължина 9420 м и диаметри ф 60, ф 80; стоманени тръби с
обща дължина 2500м и диаметри ф40 и поцинковани тръби с обща дължина 1095м и
диаметри ф25.


Черпени водни количества.
Нас. място

2014г
М3/год

М3/ден

5457



2015г

15

М3/год

2016г
М3/ден

5405

М3/год

15

М3/ден

5357

15

Канализационна инфраструктура
За населените места няма изградена канализация.
Заключение:
Водоснабдителната мрежа в селото е с изтекъл експлоатационен срок и с

недостатъчни диаметри за да провежда оразмерителните водни количества. Не може да се
прецени достатъчността на водоизточниците поради липса на данни. За водоизточниците
не бяха представени документи за водоползване. Не се разполага с документ за
собственост на земята върху която са изградени резервоара и водопроводната мрежа. За
водоизточниците е необходимо да се изградят СОЗ съгласно ЗВ и Наредба 3. В селото
няма канализация.
За останалите населени места данните са дадени таблично.
Табл. 37 Водоснабдяване по населени места

Зона и нас.
място

Водоизточници

N Разр. за
ползване

Валидно
до

Опр.
ср. дн.
л/сек

Зона
№12,с.Зелениг
рад гр.Трън
Каптаж Бара

11511091/01.07.20
16

1.7.2022

Зона №13,
с.Еловица;
с.Вукан;

11511041/12.10.20
15

12.10.202
0

Каптаж З.Падина
Каптаж З.Падина2

0,30

0,06

Разрешен Год.
Водопотребле СОЗ ние
док.
м3/год.

9461,00

не са
подад
ени

1795,00

не са
подад
ени
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Валидно
до

Опр.
ср. дн.

Разрешен Год.
Водопотребле СОЗ ние
док.

няма
данни

няма
данни

не са
подад
ени

11501949/17.03.20
14 няма данни

1.7.2022
17.03.201
9 няма
данни

0,08
0,01
0,087
няма
данни

Извор Долина

няма данни

няма
данни

няма
данни

няма данни

Зона №113, с.
Глоговица

Каптаж Извор

11510984/16.01.20
15

16.1.2020

0,04

1188,00

Зона №116, с,
Джинчовци

Др. Янкина Кория; Др.
Гноище

11510986/16.01.20
15 няма данни

16.1.2020

0,04

1196,00

Зона №119, с.
Дълга лука

Каптаж Шипковица
Каптаж Тършевица

няма данни

няма
данни

няма
данни

няма данни

Зона №120, с.
Ездимирци

Каптаж Звездан

11511014/08.06.20
15

8.6.1921

0,11

3592,00

Зона №121, с.
Ерул

Каптаж Маринкова
махла

1199,00

Кап. над хановете
Каптаж Общински

0,015
0,10

502
3154

не са
подад
ени

Зона №123, с.
Кожинци

Др. Голям Продан
Дренаж Извор

14.1.2020
14.01.202
0
01.07.202
2
04.02.202
2
04.02.202
2

0,04

Зона №122, с.
Забел

1151983/14.01.201
5
15110982/14.01.20
15
11511090/01.07.20
16
11511092/04.07.20
16
11511093/04.07.20
16

няма
данни
не са
подад
ени
не са
подад
ени

0,08
0,08

2523,00
2523,00

не са
подад
ени

Зона №126, с.
Ломница

Др. Маркова Махла
Дренаж Бояна

няма данни

няма
данни

няма
данни

няма данни

Зона №130, с.
Мракетинци

Дренаж Шопка

11511104/03.10.20
16

3.10.2021

0,04

1200,00

няма
данни

няма данни

Зона и нас.
място

N Разр. за
ползване

Водоизточници

Зона №104, с.
Бераинци

Каптаж "Г.Кладенец",
"Д.Кладенец"

Зона №106,с.
Бохова;
с.Реяновци

Каптаж Ясеница,
Каптаж Тършевина

няма данни
11511088/01.07.20
16
11511089/01.07.20
16

Зона №107, с.
Бусинци

Каптаж Трап
Седлар

Зона №111, с.
Врабча

Каптаж

няма данни

2523
315

2728,00

не са
подад
ени
не са
подад
ени
не са
подад
ени
не са
подад
ени
не са
подад
ени

не са
подад
ени
не са
подад
ени

Зона №131, с.
Мрамор

Дренаж Долина

няма данни

няма
данни

Зона №132, с.
Насалевци

Дренаж Боровете

няма данни

няма
данни

няма
данни

няма данни

не са
подад
ени
не са
подад
ени

Зона №134, с.
Парамун

Дренаж Вировете
Дренаж Студенко

11510987/16.01.20
15 11511006

16.1.2020
03.10.202
1

0,28
0,05

891
1577

не са
подад
ени
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Зона и нас.
място

Водоизточници

N Разр. за
ползване

Валидно
до

Опр.
ср. дн.

Зона №137, с.
Радово

Каптаж Изворище

няма данни

няма
данни

няма
данни

Зона №138, с.
Рани луг

Каптаж Извора; Каптаж
Змиянци; Кап. Боденова 11510939/07.02.20
бара
14

Зона №140, с.
Слишовци

Каптаж Степанова Бара
Каптаж Клън

Зона №141, с.
Стайчовци
Зона №142, с.
Стрезимировц
и
Зона №147, с.
Костуринци

Зона и нас.
място

няма данни
Дренаж Сокино усое
Дренаж Общински

Разрешен Год.
Водопотребле СОЗ ние
док.
не са
подад
няма данни
ени

7.2.2019

0,10

1199,00

11510981/14.01.20
15

14.1.2020

0,08

2398,00

11510981/14.01.20
15

14.1.2020

0,08

2398,00

не са
подад
ени
не са
подад
ени
не са
подад
ени

няма
данни

няма
данни

няма данни

няма
данни

4.7.2022

0,05
0,015

1577,00
315,00

не са
подад
ени

няма данни
11511094/04.07.20
16
11511090/04.07.20
16

Водоснабдителна Схема

Обем резервоари и година
на изграждане
м3

Зона
№12,с.Зеленигра Гравитачно, каптаж,
д гр.Трън
резервоар, мрежа

75м3 - 1967г.

Зона №13,
с.Еловица;
с.Вукан;

Гравитачно, каптаж,
резервоар, мрежа и каптаж
мрежа

75м3 - 1926г. 50м3-1960г.
с.Вукан

Зона №104, с.
Бераинци
Зона №106,с.
Бохова;
с.Реяновци

Гравитачно, каптаж,
резервоар, мрежа

50м3 - 1974г. 100м3-1954г.

Гравитачно, каптаж,
резервоар, мрежа

50м3 - 1974г. 100м3-1954г.

Зона №107, с.
Бусинци

Гравитачно, каптаж,
резервоар, мрежа

50м3 - 1926г. 50м3-19…...

Зона №111, с.
Врабча

Помпено извор р-р,
гравитачно р-р мреж.

120м3, ПОМПЕН
АГРЕГАТ 7 МТС 32х5

Зона №113, с.
Глоговица

Гравитачно, каптаж,
резервоар, мрежа

15м3 - 1965г.

Зона №116, с,
Джинчовци

Гравитачно, каптаж,
резервоар, мрежа

30м3 - 1970

Данни за водоснабдителната
мрежа
дължи година
вид тръби
на
изгр.
Е
Ф60,Ф80,Ф
150
1960Стомана
8275м 1967г
Ф50
350м
1914г
Е
Ф60,Ф80,Ф
100
Ст.Ф25,Ф4 4400м 1960г.
0
1100м 1926г.
Е Ф60,Ф80
ЕТ Ф60,
Ф80
Ст.Ф40
ЕТ
Ф60,ф80
Стомана
ф40
Е Ф60,Ф80
Ст.
Ф40,Ф100

2400

1914г.
1974г.

830м
870м

1929г

5750м
1380м

19601965
1926г

2100м
1350м

1932
1995г

Ст. Ф40
ЕТ
Ф60,ф80
Ст.ф25,ф5
0

250

1956г

300м
660м

1949г
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Зона и нас.
място

Водоснабдителна Схема

Обем резервоари и година
на изграждане

Зона №119, с.
Дълга лука

Гравитачно, каптаж,
резервоар, мрежа

Зона №120, с.
Ездимирци

Помпено извор р-р,
гравитачно р-р мреж.

Зона №121, с.
Ерул

Помпено извор р-р,
гравитачно р-р мреж.

Зона №122, с.
Забел

Гравитачно, каптаж,
резервоар, мрежа и каптаж
мрежа

Зона №123, с.
Кожинци

Гравитачно, каптаж,
резервоар, мрежа и каптаж
мрежа

Зона №126, с.
Ломница

Гравитачно каптаж мрежа и 50м3 захранван от каптаж
Каптаж резервоар мрежа
Застава 2бр.

Зона №130, с.
Мракетинци

Гравитачно, каптаж,
резервоар, мрежа

50м3

Зона №131, с.
Мрамор

Гравитачно, каптаж,
резервоар, мрежа и каптаж
мрежа

30м3

Зона №132, с.
Насалевци

Гравитачно, каптаж,
резервоар, мрежа

Зона №134, с.
Парамун

30м3 - 1979
50м3 - 1962, 2бр.
ЕЛ.ПОМПА 4 МТ 25 Х 3 1995г.
25м3 - 1963; ПОМПЕН
АГРЕГАТ 7 МТС 32х5 2005г.

Данни за водоснабдителната
мрежа
Е ф60, Ф80 1820м

1979г

Е Ф60,Ф80 2500м
Е Ф60,Ф80
Ст.
5450м
Ф82,Ф109 906м

1962г
1954г,19
80г

50м3

Е
Ф40,Ф60,Ф
80, Ф100
4300м

19631964г

30м3

Е Ф60

1260м

1959г

Е Ф60

1510м

1965г

550м

1946г

3950м
1120м

1979г
1939г

100м3 - 1948г.

Е ф60, Ф80
Е
Ф60,Ф80,Ф
100
Ст.Ф20,Ф2
5,Ф40
Е
Ф40,Ф60,Ф
80, Ф100

6800м

1954г.

Гравитачно, каптаж,
резервоар, мрежа и каптаж
мрежа

25м03 - 1930г.

Ст. Ф50

1310м

1930г.

Зона №137, с.
Радово

Гравитачно, каптаж,
резервоар, мрежа

50м3

няма
няма данни данни

няма
данни

Зона №138, с.
Рани луг

Гравитачно, каптаж,
резервоар, мрежа

50м3

Зона №140, с.
Слишовци

Гравитачно, каптаж,
резервоар, мрежа

75м3 - 1954г.

Е Ф60,Ф80
Ст.Ф25,Ф3
2,Ф40,Ф50
Е
Ф60,Ф80,
Ст.Ф109

7900м
2000м

1961г.
1929г.
19541970г
1995г.

Зона №141, с.
Стайчовци

Гравитачно, каптаж,
резервоар, мрежа

50м3

1970м

1942г.

Зона №142, с.
Стрезимировци

Гравитачно, каптаж,
резервоар, мрежа

75м3

7250м

1966г.

2950м
580м

1929г,
1970г.

Зона №147, с.
Гравитачно, каптаж,
Костуринци
резервоар, мрежа
Източник: ВиК Перник

30м3 и 15м3

Ст.Ф32,Ф4
0,Ф50
Е
Ф60,Ф80,Ф
125
Ст.
Ф25,Ф40,Ф
50
Е.Ф60

1900м
1900м
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За всички водоизточници, за който към момента не е учредена СОЗ, съгласно
Закона за водите и Наредба №3 от 2000г. за условията и реда за проучване,
проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ, е определена буферна зона с
превантивна устройствена защита в радиус 1000 м от водовземното съоръжение,
съгласно ПУРБ и Приложение № 1 към Националния каталог от мерки за ПУРБ.
Заключение:
Водопровод
Водоснабдителната мрежа в повечето села е с изтекъл експлоатационен срок и с
недостатъчни диаметри, за да провежда оразмерителните водни количества. Голяма част
от селата се водоснабдяват от собствени водоизточници и мрежи, които не са
контролирани и експлоатирани от местното ВиК дружество. Тези водоизточници не
притежават разрешение за водоползване съгласно изискванията на ЗВ. Немалка част от
официално обявените от ВиК дружеството водоизточници също не притежават
разрешение за водоползване. Поради липса на данни не може да се прецени дали
водоизточниците са достатъчни. Не се разполага с документи за собственост на земята,
върху която са изградени водоизточниците, резервоарите и водопроводните мрежи.
Изключение правят само селата Бусинци, Бутроинци, Банкя, Радово и гр. Трън, в който
резервоарите се намират на територията на публична общинска собственост ПОС по
смисъла на чл.19 от Закона за водите, в сила от 28.01.2000 г. В Община Трън има учредена
СОЗ със заповед №СОЗ-07/16.03.2004г., на основание чл.118, ал.1, т.3 от ЗВ и чл.37, т.1 от
Наредба №3 от 2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и
експлоатация на СОЗ около водоизточниците, само за един водоизточник - КЕИ „Трънска
Банкя“, с. Банкя. За останалите водоизточници е необходимо да се изградят СОЗ съгласно
горецитираните изисквания на ЗВ и Наредба №3 от 2000г.
При учредяването и изграждането на СОЗ приоритетно е необходимо да се
разработят следните водоизточници:
Зона и нас.
място

Водоизточници

№ Разр. за ползване

Валидно
до

Опр.
ср. дн.
л/сек

Разрешен Год.
Водопотреблени
е
м3/год.

Зона №113,
с. Глоговица Каптаж Извор

11510984/16.01.2015

16.1.2020

0,04

1188,00

Зона №121,
с. Ерул

1151983/14.01.2015

14.1.2020

0,04

1199,00

Каптаж Маринкова махла
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Зона и нас.
място

Водоизточници

№ Разр. за ползване

Валидно
до

Опр.
ср. дн.

Разрешен Год.
Водопотреблени
е

л/сек

м3/год.

Зона №122,
с. Забел

Кап. над хановете
Каптаж Общински

15110982/14.01.2015
11511090/01.07.2016

14.01.2020 0,015
01.07.2022 0,10

502
3154

Зона №126,
с. Ломница

Др. Маркова Махла Дренаж
Бояна, дренаж Тодорова
шапка

няма данни

няма
данни

няма
данни

няма данни

Шилянов извор, каптаж
Тилето

няма данни

няма
данни

няма
данни

няма данни

Дренажи: Петрова Бара,
Гълъбова шапка, Тършевина

няма данни

няма
данни

няма
данни

няма данни

Дренажи: Тошкина шопка

няма данни

няма
данни

няма
данни

няма данни

Зона №142,
с. Туроковца
Зона №…..,
с.
Микльовци
Зона №…..,
с. Велиново

Табл. 38 Водоизточници с приоритетно значение при изграждане на СОЗ

Канализация
Във всички села липсва канализация. В с.Туроковци има издадено разрешително за
заустване на пречистени битови и отпадъчни води от производствен обект на „СиВ Груп“
ЕООД.
Енергийна система. Електроразпределение
Анализът на състоянието и техническите параметрите на електроснабдителната и
електропреносната инженерни мрежи се базира на предоставените изходни данни от „ЧЕЗ
Разпределение България“ АД с писмо с изх.№1202465983/14.02.2017г., включително
допълнителни таблични и графични данни с писмо изх.№ 02.02.2017. Анализът на
състоянието и техническите параметрите на електронните съобщителни мрежи се базира
на предоставените изходни данни от съответните дружества и институции: ИА ЕСМИС писмо

с

изх.№

0094-2152/03.10.2016г.;

„БТК“ЕАД

-

писмо

с

изх.№

08-00-

2217/27.09.2016г.; „Теленор България“ ЕАД - писмо с изх.№М5042398/08.02.2017г. и
„Мобилтел“ ЕАД - писмо с изх.№ 3141/16.03.2017 г.
Електроснабдителна и електроразпределителна мрежи
През територията на Община Трън преминава междусистемен преносен
електропровод 110 kV “Ерма”. В рамките на общината не преминават 400kV и 220kV
преносни електропроводни мрежи. Общината се захранва с въздушни електропроводи 20
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кV от подстанция „Брезник“ и възлова станция 20kV „Трън“. На територията на Община
Трън няма изградена електрическа подстанция собственост на ЕСО ЕАД, нито на други
собственици.
Изградената въздушна мрежа средно напрежение е с дължина 216 км. В гр. Трън
има изградена кабелна мрежа средно напрежение с дължина 5,1 км. Основните изводи са в
добро техническо състояние, но някои от отклоненията се нуждаят от ремонт. Освен
възловата станция в общината са изградени 134 броя трафопоста с обща инсталирана
мощност 21 115 кVА. Електроенергия от възобновяеми източници се произвежда от
МВЕЦ „Ерма“ с обща мощност 250 kVA, който се намира в землището на с. Ломница.
В общината няма неелектрифицирани населени места. Към настоящия момент
електрозахранването на територията е достатъчно с оглед намаляване на населението и
натоварването на мрежата.
В населените места с изключение на общинския център, няма изградено улично
осветление.
Телекомуникационна инфраструктура
Повечето населени места от Община Трън са с изградени телефонни връзки, като
БТК осигурява 100% степен на цифровизация на телефонните връзки на територията на
цялата община. Пощенски клонове има в общинския център, както и в някои села в
общината.
Табл. 39 Таблица на пощенските станции в Община Трън, източник

№

Пощенски
код

наименование

адрес

телефон

1

2460

Трън

гр. Трън, пл. " Владо Тричков"1

077312042

2

2470

Врабча

077333221

3

2472

Филиповци

077333211

4

2480

Главановци

077342211

5

2482

Стрезимировци

077342230

6

2485

Вукан

077324211

7

2490

Долна Мелна

077352213

8

2494

Лева Река

077352211

9

2499

Пенкьовци

077352206
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Източник: „Български пощи“ ЕАД

БТК ЕАД разполага с медна кабелна мрежа. В Община Трън продължава
въвеждането на цифрова комуникационна и преносна далекосъобщителна инфраструктура
и подменяне на съществуващата аналогова. Предоставят се телевизионни услуги и достъп
до интернет – фиксиран и мобилен, за цялата територия. БТК предоставя телевизионна
услуга на територията на цялата община. Услуга кабелна телевизия не се предоставя от
БТК.
Наложилата се през последните години тенденция на намаление на фиксираната
телефонна плътност и увеличение на мобилната продължава, като стойността на
показателят „фиксирана телефонна плътност по домакинства” бележи постоянно
намаление, подобно на процесите в цялата страна, докато за показателя „мобилна
телефонна плътност” се наблюдава непрекъсната тенденция на увеличение.
Мрежите на съществуващите мобилни оператори в страната – МОБИЛТЕЛ,
ТЕЛЕНОР и ВИВАКОМ покриват голяма част от територията на общината. В Община
Трън общинският център и по-големите села имат достъп до Интернет, фиксиран с висока
скорост и качество от БТК. Достъпът до Интернет и степента на използване от
домакинствата до голяма степен се обуславят не само от техническата обезпеченост, но и
от социално-икономическото състояние на потребителите. Ниските показатели за
общината са тясно свързани с изоставането в цялостното социално-икономическо
развитие. Предвид нарастващата роля на информацията е необходимо да се разшири в още
по-голяма степен достъпът до Интернет и информационните услуги. БТК разполага с три
броя базови станции, разположени в град Трън, местност „Китка“ и с. Слишовци;
„Теленор България“ ЕАД разполага с три броя базови станции, тип кула, в землищата на
с.Слишовци, кв. Мурговица и гр.Трън. „Мобилтел“ ЕАД разполага с пет броя базови
станции, разположени в землищата на гр. Трън, с. Слишовци, с. Ездимирци, с. Лева река
и с. Неделково. „Теленор България“ ЕАД и „Мобилтел“ ЕАД не разполагат с подземна
съобщителна инфраструктура.
Табл. 40 GSM покритие на населението от БТК

Покритие по население

GSM

UMTS

LTE

гр. Трън

100,00%

100,00%

97,62%

с. Банкя

68,00%

64,00%

0,00%

с. Берайнци

100,00%

100,00%

2,63%

с. Богойна

44,44%

44,44%

0,00%

с. Бохова

100,00%

100,00%

89,36%

с. Бусинци

100,00%

100,00%

0,00%
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с. Бутроинци

100,00%

97,22%

0,00%

с. Докьовци

100,00%

100,00%

0,00%

с. Долна Мелна

66,67%

62,96%

0,00%

с. Дълга Лука

7,14%

7,14%

0,00%

с. Джинчовци

100,00%

100,00%

100,00%

с. Еловица

63,16%

63,16%

0,00%

с. Ерул

81,48%

74,07%

0,00%

с. Ездимирци

100,00%

100,00%

11,32%

с. Филиповци

97,96%

100,00%

0,00%

с. Главановци

100,00%

100,00%

100,00%

с. Глоговица

100,00%

100,00%

0,00%

с. Горна Мелна

41,03%

46,15%

0,00%

с. Горочевци

21,05%

15,79%

0,00%

с. Костуринци

73,81%

80,95%

0,00%

с. Кожинци

34,04%

38,30%

0,00%

с. Къшле

0,00%

0,00%

0,00%

с. Лешниковци

100,00%

100,00%

68,42%

с. Лева река

100,00%

100,00%

0,00%

с. Ломница

98,90%

100,00%

0,00%

с. Лялинци

100,00%

100,00%

95,35%

с. Милкьовци

31,03%

24,14%

0,00%

с. Милославци

100,00%

100,00%

24,07%

с. Мракетинци

100,00%

100,00%

0,00%

с. Мрамор

82,61%

82,61%

0,00%

с. Насалевци

100,00%

100,00%

100,00%

с. Неделково

100,00%

100,00%

88,89%

с. Парамун

100,00%

100,00%

0,00%

с. Пенкьовци

98,39%

98,39%

0,00%

с. Проданча

100,00%

100,00%

87,50%

с. Радово

100,00%

100,00%

0,00%

с. Рани луг

100,00%

83,33%

14,10%

с. Реяновци

100,00%

100,00%

100,00%

с. Шипковица

100,00%

100,00%

0,00%

с. Слишовци

100,00%

100,00%

94,44%

с. Стайчовци

69,57%

56,52%

0,00%

с. Студен Извор

100,00%

100,00%

0,00%

с. Стрезимировци

100,00%

100,00%

100,00%

с. Цегриловци

100,00%

100,00%

95,12%

с. Туроковци

100,00%

100,00%

61,17%

с. Велиново

97,14%

94,29%

0,00%

с. Видрар

100,00%

98,28%

0,00%

с. Врабча

100,00%

94,59%

0,00%

с. Вукан

100,00%

100,00%

0,00%

с. Ярловци

100,00%

100,00%

40,00%
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с. Забел

100,00%

100,00%

68,75%

с. Зелениград

100,00%

100,00%

50,00%

Общо за общината

96,58%

96,28%

69,20%

GSM

UMTS

LTE

90,38%

87,78%

23,35%

Покритие по територия
Община Трън
Източник: ВИВАКОМ

На територията на Община Трън няма изградени електронни съобщителни линии и
комуникационни възли от Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на
държавната администрация и за нуждите на националната сигурност.
Депа за твърди битови отпадъци
Населението на Община Трън се обслужва от Регионално депо за неопасни
отпадъци което се намира в землището на с. Люлин, общ. Перник. Инсталацията работи
на регионален принцип, като включва и общините – Перник, Брезник, Земен, Ковачевци и
Радомир. Към момента е пусната в експлоатация първата му клетка, която е с прогнозен
срок на дейност от 10 години. Годишният капацитет на Регионалното депо възлиза на
47 000 т. депонирани битови отпадъци.
Управлението

на битовите, строителни и масово разпространени отпадъци се

извършва по Наредба за определяне условията и реда за изхвърляне, транспортиране,
претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови, строителни и масово
разпространени отпадъци, приета на ОбС гр. Трън.
Сметосъбирането и сметоизвозването на територията на Община Трън се извършва
от общинското звено „Благоустройство и комунално стопанство“. В употреба се използва
един специализиран камион за сметосъбиране, като предстои закупуването и на втори.
Затруднено е изпълнението на редовното сметоизвозване поради липсата на
достатъчно средства и честите аварии на машините, поради високата им амортизация.
Сериозен проблем се явяват старите и новите нерегламентирани сметища от
битовите и строителни отпадъци, намиращи се както в границите на урбанизираните
територии, така и извън тях. В резултат на което съществува опасност и риск за
човешкото здраве, за замърсяването на питейните води и почвата. От общинската
администрация са предприети действия по ограничаване на образуването на подобен вид
сметища, както и ликвидиране на замърсените територии.
VII. 6. 9. БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА

225

Територията на Република България е национално богатство. Нейното устройство
гарантира устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих на
населението /чл. 1, ал. /1/ от Закона за устройство на територията/.
Територията е ценност, която трябва да бъде добре управлявана, поддържана и
използвана, защото тя е ресурсът, чрез който се осъществява социално, икономическо и
духовно развитие на обществото. Пазарните принципи противопоставят икономическите и
социалните приоритети, защото стопанският растеж се стреми към максимална
рентабилност и увеличение на печалбите, което често става за сметка на социалноестетическите потребности на човека. За ефективен просперитет на един регион е важно
да не се пренебрегва човешкото измерение на териториалното развитие и да се запази
балансът между икономическата експанзия

и социалните, естетически и духовни

ценности. С други думи, трябва да се търси оптималното отношение между необходимите
характеристики на средата за устойчиво съществуване и бит и осигуряването на
възможности за повишаване стандарта на живот.
Съгласно нормативните уредби на Република България, основното предназначение
на териториите на една община, определени с общите устройствени планове са:
урбанизирани територии /населени места и селищни образувания/, земеделски територии,
горски територии, защитени територии и нарушени територии за възстановяване.
В структурата на Община Трън видовете територии са разпределени както следва:
Табл. 41 Видове територии

Видове територии
Водни площи

Гробищен парк
Жилищни функции
Озеленяване, паркове и градини
Комунално обслужване и стопанство
Нарушени територии
Неизвестно предназначение
Необработваеми земи
Обработваеми земи - ниви
Обработваеми земи - трайни насаждения
Природни забележителности
Производствени дейности
Рекреационни дейности, курорти и вилни
зони
Складови дейности
Спорт и атракции

HA

%

363,09

0,63%

8,24
2 191,77
0,96
5,96
0,51
5,19
14 613,00
6 207,58
91,02
8,58
123,69

0,01%
3,81%
0,00%
0,01%
0,00%
0,01%
25,42%
10,80%
0,16%
0,01%
0,22%

1,39
4,29
2,09

0,00%
0,01%
0,00%
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Стопански гори
Терени за паметници на културата
Територии за възстановяване и рекултивация
Техническа инфраструктура
Транспорт и комуникации
Oбщо

32 257,22
8,27
7,80
44,86
1 530,51
57 476

56,12%
0,01%
0,01%
0,08%
2,66%
100,00%

Източник: Карта на възстановената собственост

VIII. SWOT АНАЛИЗ
На основание на изработения анализ на Община Трън е изготвена оценка на
културното,

социално-икономическото

и

териториално-пространственото

развитие,

имаща за цел да обобщи направените в анализа констатации и формулираните конкретни
проблеми и предимства, които са обект на внимание в настоящата стратегическа рамка.
SWOT Анализ
Изготвеният SWOT анализ конкретизира аналитичните изводи от актуалното
състояние на територията, наличните потенциали за развитие и съществуващите
проблеми. Направената взаимообвързана оценка показа вътрешните за територията силни
/Strengths/ и слаби /Weaknesses/ страни, както и външните за общината възможности
/Opportunities/ и заплахи /Threats/.
СИЛНИ СТРАНИ


Териториална единица с благоприятна

СЛАБИ СТРАНИ


Силно разчленен релеф, който

локализация, от гледна точка на това, че

затруднява добрата транспортна

граничи с Република Сърбия, в

свързаност между населените места;

непосредствена близост до Република



Неблагоприятни демографски

Македония и до Столичната

тенденции и усилено обезлюдяване на

агломерация;

населените места;



Наличие на ГКПП с Република Сърбия;



Наличието на натурална минерална

достъп до услуги и възможности за

вода в с. Банкя;

трудова реализация в селата;






Застаряващо население, ограничен

Запазен естествен характер на



Влошена образователна структура;

природните системи;



Ниски стойности на икономическа

Богат горски фонд - Община Трън е
най-голяма по площ в рамките на

активност на населението;


Област Перник и на нейна територия са
разположени най-големите масиви

Недостатъчно изградена туристическа
инфраструктура;



Липсва маркетингова стратегия и
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горски площи;

установени комуникационни канали,



Богат културен календар;

чрез които общината да се презентира



Богато културно наследство;

и популяризира на туристическия



Богата база за създаване на специфични

пазар;

местни и регионални туристически



продукти и за привличане на туристи;




Благоприятни условия за организиране

Липса на канализационна мрежа в
селата;



Водоснабдителната мрежа в селата е с

на различни национални и

изтекъл експлоатационен срок и с

международни фестивали;

недостатъчни диаметри, за да

Редки животински и растителни видове,

провежда оразмерителните водни

които могат да представляват

количества;

туристически и изследователски



интерес.

Недоизградена инфраструктура за
пречистване на отпадните води и
директни зауствания в реките;



Високи нива на безработица и липса на
възможности за заетост с изключение
на социалните програми за
предоставяне на временна заетост;



Редица от населените места са в
регрес, главно тези в планинските
райони.

ВЪЗМОЖНОСТИ





Създаване на интегрирани местни

ЗАПЛАХИ


Влошаване на възрастовата пирамида

туристически продукти и

и задълбочаване на застаряване на

популяризирането им чрез адекватни

населението;

маркетингови дейности;



Обезлюдяване на населените места;

Подходящи терени за изграждане на



Закриване на индустриални

вилни селища;

производства в следствие на ниската

Възможност за възраждането на

икономическа активност на

населените места в регрес има в

населението и липса на интерес за

намирането на ново предназначение и

осъществяване на инвестиции в

функция, например в сферата на отдиха

производствени мощности в

и туризма, или в биоземеделието и

общината;
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завръщането на свободното отглеждане




Продължаващо засилване на

на животни;

процесите на намаляване на

Биоразнообразието и чистата природа

конкурентоспособността на страната

предоставят голям потенциал за

във вътрешния пазар на ЕС и

развитието на сравнително слабо

невъзможност за реализация на пазара

застъпеното за момента пчеларство.

на произведената продукция от
аграрния сектор;


Недостатъчно изграден капацитет и
инициативност на частния сектор и
ниска степен на усвояване на
ресурсите за регионално и местно
развитие по линия на Европейските
фондове и на други донорски
програми.

IX. ВИЗИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ
Визията за устройство на територията на Община Трън е осигуряване на по –
добри условия за обитаване, труд и отдих на населението чрез използване на
местния потенциал при спазване на принципите на устойчивото развитие и
опазване на природната среда чрез създаването на пространствена планова основа за
развитие на основните функционални системи на територията.
Визията за устройство на територията на Община Трън, предложена в ОУПО Трън,
е в синхрон с визията за икономическо развитие на общината, определена с приетия
Общински план за развитие 2014-2020. Тъй като прогнозният хоризонт на ОУПО е до
2037г., той надхвърля значително прогнозният период от седем години на ОПР. Въпреки
това основните фактори, които определят приоритетите в развитието на общината, остават
непроменени – това са местоположението на територията, географските и природни
дадености, културното наследство и човешкият потенциал.
Визията за развитие на общината, определена с ОПР 2014-2020 е „Осигуряване на
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“. Тази
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визия ще бъде постигната чрез създаване на условия за качествено оползотворяване на
ресурсите на общината.
За изпълнение на визията и нейната главна цел се поставят следните стратегически
цели, чието поле се покрива със задачите на ОУПО:
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 чрез ремонт и рехабилитация на улици и тротоари в населените места на
Община Трън и на общински пътища; Изграждане на нови или рехабилитация на
съществуващи селскостопански и горски пътища, алеи и пътеки.
Специфична цел 1.2. Осигуряване на качествена водопроводна и канализационна
инфраструктура на Община Трън чрез изпълнение 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; Ремонт, реконструкция и разширение на водопроводни и канализационни мрежи в
селата на Община Трън; 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 чрез рекултивация на
терена на депото за твърди битови отпадъци и на нерегламентирани сметища в Община
Трън; Изграждане и/или реконструкция на съоръжения за оползотворяване на отпадъците
от земеделското и горското стопанство.
Специфична цел 1.4. Осигуряване на условията за здравословен начин на живот чрез
Инвестиционно проектиране и изграждане на спортни съоръжения и площадки в Община
Трън; Изграждане на зелени площи и места за отдих на населението в града и селата на
Община Трън; Изграждане на нови и поддържане на съществуващите маршрути за
пешеходен, велосипеден и риболовен туризъм в Община Трън; Изграждане и развитие на
инфраструктурата за подобряване на достъпа до туристически обекти
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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 чрез Обновяване на материалнотехническата база в училището и детската градина; озеленяване и благоустройство на
училищата и детската градина; обновяване на техническото осигуряване в училището;
дейности за обновяване на оборудване и материално-техническата база, допълващи мерки
за енергийна ефективност и подмяна на енергийната база, обновяване и дигитализиране на
библиотечния фонд на читалището; 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 чрез Подкрепа за модернизиране на
материалната база, оборудване и автомобили на "Център за спешна медицинска помощ”;
Изграждане на хоспис в Община Трън; осигуряване на модерна и ефективна доболнична
помощ в Община Трън – материална база, оборудване, модернизация на клиничната
лаборатория; Ремонт и реконструкция на сгради и помещения в подкрепа разкриването на
социални услуги в общността или услуги за обществена подкрепа; 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 чрез Въвеждане на превантивни
противопожарни мерки в горския фонд на Община Трън; Обновяване и модернизация на
системата от пожарни кранове и хидранти на територията на Община Трън; Управление
на речните басейни на територията на Община Трън; Създаване на нови горски
насаждения и поддръжка на съществуващите такива в Община Трън;
Стратегическа цел 2: Създаване на устойчив икономически растеж
Приоритет 1: Стимулиране на МСП в Община Трън
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Специфична цел 1.1.: Създаване на условия за създаване на модерна производствена
база и ниски производствени разходи чрез Стимулиране на развитието на преработваща
промишленост на територията на Община Трън и създаване на индустриална зона;
Приоритет 2: Модерно и бързоразвиващо се селско стопанство в Община
Трън.
Специфична

цел

2.1.:

Достигане

на

високи

нива

на

технологичната

и

производствената база чрез Инвестиции в недвижима собственост, свързана с дейността
на земеделските стопанства в Община Трън; 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; Изграждане и обзавеждане на
центрове за съхранение на продукция от животновъдните стопанства, включително
специализиран транспорт;
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 чрез 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; подкрепа за
диверсифициране на различните форми на туризъм за територията на общината –
културно-познавателен, исторически, екологичен, приключенски, алтернативен, ловен,
спортен и конгресен; Опазване и развитие на културните традиции в Община Трън –
„Фестивал на българската народна песен в памет на Гюрга Пинджурова”; Популяризиране
на местното културно-историческо наследство чрез организиране на вече съществуващи и
нови фестивали и насърчаване на дейности, благоприятстващи тяхното развитие в
международен план; Създаване на трансграничен арт център.
Визията за устройство на територията на Община Трън осигурява условия за
реализацията на целите на ОПР 2014-2020 г., като надхвърля прогнозния му период. С
ОУПО са осигурени производствени зони при всяко населено място на територията на
бившите стопански дворове на ТКЗС и разширение на промишлената зона на гр. Трън. В
тези територии е възможно развитието на производствени предприятия и селски
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стопанства, технически и складови бази. Възможно е използването на съществуващия в
тях сграден фонд или изграждането на нови сгради. Предвидени са терени за спорт и
рекреация при съобразяване с природните и антропогенни дадености – нови зони за отдих
и различни видове спорт, лов и риболов. Предвидени са дейности по експониране на
културното наследство и включването му в икономиката на общината, което е обвързано с
развитието на туризма и туристическата инфраструктура. Определени са туристически
маршрути съобразно природните и културно – исторически обекти. Предвидени са
дейности по доразвиване на транспортната инфраструктура и реконструкция и обновяване
на общинските пътища. Набелязани са необходимите мерки по развитието и поддръжката
на ВиК мрежата и електропреносната и електроразпределителна мрежи, мрежата на
съобщенията и ЕЕСМ. Намерени са устройствени решения за разширение на територии и
определяне на нови селищни образувания.твено развитие

X. 1. СОЦИАЛНО–ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
X. 1. 1. ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ /песимистичен, оптимистичен, реалистичен/

За последните 14 години населението на Община Трън намалява от 5510 души
през 2002 г. на 4069 души през 2015 г. Направената прогноза за броя на населението на
Община Трън е средносрочна и обхваща периода до 2030 г. Поради своята неточност
(счита се, че най-точни са прогнозите обхващащи до 5 годишен период, защото има
незначителни демографски промени), породена от факта, че трябва да се прогнозира
демографското поведение на неродени поколения и с цел относителното подобряване на
нейната точност, тя е направена в три варианта.
При I вариант (при хипотеза за конвергентност) се вземат под внимание
настоящата демографска ситуация и тенденциите в нея, като той се определя за
реалистичен и е съобразен с нормативните изисквания на Европейския съюз за
демографско и социално-икономическо развитие на страните членки. При него се очаква
населението на общината да намалее до 3712 души през 2030 г.
Фиг. 20. Прогноза за броя на населението на Община Трън през 2030 г. - I вариант (при хипотеза за
конвергентност)
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При II вариант (относително ускоряване), за изходни данни се вземат тези от
настоящата демографска ситуация, но се предполага, че отрицателните стойности на
механичния прираст ще намалеят, ще има увеличение на тоталния коефициент на
плодовитост и ще се увеличи очакваната продължителност на живота. Като цяло се
предполага, че демографското развитие ще протича при по-благоприятни социалноикономически процеси в страната и на територията на общината. Тук отново се очаква
намаляване на броя на населението, но до 3905 души през 2030 г.
Фиг. 21. Прогноза за броя на населението на Община Трън през 2030 г. - II вариант (относително
ускоряване)
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При III вариант (относително забавяне), за изходни данни се вземат тези от
настоящата демографска ситуация, но се предполага, че отрицателните стойности на
механичния прираст ще се увеличат, ще има намаляване на тоталния коефициент на
плодовитост и очакваната продължителност на живот ще се увеличи незначително. Този
вариант се очаква да се развие при хипотези за неблагоприятни социално-икономически
процеси в страната и на територията на общината. Тук се очаква голямо намаление на
броя на населението на общината, до 3327 души през 2030 г.
Фиг. 22. Прогноза за броя на населението на Община Трън през 2030 г. - III вариант (относително
забавяне)
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При така направената три вариантна прогноза за броя на населението на общината
през 2030 г., се очаква то да намалее и да бъде в рамките на 3327 – 3905 души, като при
подобряване на социално-икономическата обстановка на нейната територия напр. през
следващия програмен период, която да допринесе за намаляване на отрицателните
естествен и механичен прираст, може да се направи контролна прогноза през 2020 г. с цел
корекции на настоящата.
X. 1. 2. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ /промишленост, селско и горско стопанство,
транспорт, строителство, туризъм и др./
В цялостен аспект, икономиката на общината е основно ориентирана към аграрния
и горския сектор и развитието на 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 на заетостта на населението. В Община Трън за в бъдеще ще продължават да
се развиват характерните за общината отрасли и производства.
Развитието на общината за следващия програмен период и основните заложени
проекти са насочени към създаването на устойчив икономически растеж. Това ще бъде
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постигнато чрез стимулиране на МСП в Община Трън чрез създаване на условия за
изграждане на модерна производствена база и ниски производствени разходи.
Развитието на преработващата промишленост ще се стимулира от изграждането на
нова индустриална зона в рамките на общината. Предстои финансирането на проекти за
подкрепа създаването и развитието на микропредприятия, които да осигурят нови работни
места, както и бъдещо технологично обновяване на съществуващите микро и малките
предприятия на територията на Община Трън.
За модерно и бързоразвиващо се селско стопанство в общината бъдещите усилия
ще бъдат насочени в инвестиции в недвижима собственост, свързана с дейността на
земеделските стопанства, както и инвестиции, свързани с изграждане, придобиване и
модернизиране на сгради и други недвижими активи, необходими за производството и
маркетинг на земеделската и животинска продукция на селските стопанства и
преработвателните предприятия в сектора. Други предстоящи проекти на територията на
общината са свързани с изграждане и обзавеждане на центрове за съхранение на
продукция от животновъдните стопанства, включително специализиран транспорт.
Стремежът на общината е туризмът да се превърне в основен структуроопределящ
компонент на местната икономика. Стимулирането на предприемаческата дейност в
областта на туризма в общината ще доведе до създаване на условия за практикуване на
селски и еко туризъм – изграждане на къщи за гости, заведения за хранене и атракциони,
диверсифициране на различните форми на туризъм за територията на общината –
културно-познавателен, исторически, екологичен, приключенски, алтернативен, ловен,
спортен и конгресен.
Популяризирането на местното културно-историческо наследство е от съществено
значение за развитието на туризма, това ще се осъществи чрез организиране на вече
съществуващи и нови фестивали и насърчаване на дейности, благоприятстващи тяхното
развитие в международен план. Създаването на трансграничен арт център също ще
допринесе за това.
В рамките на общината ще се обособят 4 зони с предимно производствен характер,
намиращи се в западната част на землището на гр. Трън. В рамките на тези зони попадат
17 поземлени имота с обща площ 23, 47 ха.
„Предимно

производствените“

зони

е

допустимо

да

се

застрояват

с

производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и
съоръжения; допуска се изграждане на жилищни сгради и общежития за персонала в
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предприятията, магазини и заведения за обществено хранене, хотели, здравни заведения,
професионално-технически училища, професионални бази и сгради на научноекспериментални бази към предприятията; не се допускат производства с вредни
отделяния като: предприятия на химическата и каучуковата промишленост с отпадъчни
технологични продукти; варо-бетонови центрове и асфалтови бази; всякакъв вид леярни
за черни и цветни метали.
Параметрите на застрояване са както следва: застрояване - 60%; озеленяване - 30%,
като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност;
Коефициентът на интензивност на застрояване следва да е 2,0.
X. 1. 3. РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА БАЗА /образование, здравеопазване, култура,
комунални дейности/
Имайки предвид направения анализ и демографската прогноза, както и
консултациите с местната общност, не се регистрира необходимост от разкриване на нова
здравна инфраструктура. Интервенциите в сектора следва да се насочат към подобряване
на достъпа от отдалечените населени места до областния център и подобряване
осигуреността с лекарски и стоматологични практики. Образователна система е добре
развита според нуждите на населението и броя на децата в пред- и училищна възраст. По
отношение развитието на социалните услуги се следва политиката на децентрализация и
развитие на социални услуги в общността като смяна предназначението на терени за
разкриване на социални услуги на се предвижда. Културната инфраструктура в региона
следва да се поддържа и популяризира, да се подобри достъпността до културните обекти,
да се предвиди рехабилитация и доизграждане на довеждаща инфраструктура.
X. 1. 4. ОБИТАВАНЕ
На базата на направения анализ не се очертава необходимост от обособяване на
нови жилищни територии и увеличаване на жилищния фонд. При съществуващите
тенденции на отрицателен прираст на населението в бъдеще не се очаква рязко
повишаване в търсенето на жилища. В усвоените урбанизирани територии на населените
места има възможност за реновиране на съществуващи и изграждане на нови жилищни
сгради на мястото на амортизирани стари постройки. Значителният дял на остарелите
сгради предпоставя развитие на строителството на жилищни сгради в прогнозния период.
Очаква се развитие на тенденцията за използване на сградите сезонно за отдих и туризъм
поради близостта на столицата и гр. Перник. В новопредвидените терени за курортни
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дейности около язовир „Ярловци” ще се изградят вилни сгради, малки семейни хотели,
жилищни сгради за постоянно обитаване, къмпинг и съответните обслужващи сгради.
Препоръчително е при проектирането на нови жилищни сгради да се спазват характерните
за района архитектурно - строителни традиции в композицията, пропорциите и
материалите. Характерен е портикът пред входа на къщата, състоящ се от най-малкото три
свода с широчина от приблизително 1,0м, едноетажното застрояване с широка стреха,
богато озеленен преден двор.
В определените като вторични обслужващи центрове населени места е подходящо
съсредоточаването на средства за благоустрояване на средата и жилищния фонд –
реновиране на пътната мрежа и техническата инфраструктура, на обектите на обществено
обслужване и снабдяването със стоки от първа необходимост.
X. 1. 5. КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
Опазването на културното наследство е тясно свързано с неговото социализиране и
включване в съвременния живот и икономиката на общината, чрез което то ще получи нов
живот и ще изяви стойността си за обществото. Това може да стане чрез развитието на
културен туризъм, религиозно – поклоннически и познавателен туризъм, както и
комбинациите им със селския, екотуризма и различните видове спортен туризъм. Община
Трън планира да използва изключителното си природно и културно – историческо
наследство, които са и носители на местна и регионална специфика и потенциал, в
икономическото си развитие, в развитието на селищата и тяхното население. За целта е
необходимо провеждането на целенасочени действия по опазване и експониране на
културното наследство чрез отговорните и оторизирани институции и чрез публично –
частни партньорства със заинтересовани организации в националната стратегия за
културното наследство. Общинските органи за управление и контрол на дейностите по
опазване на културното наследство, музеите, културните организации по смисъла на
Закона за закрила и развитие на културата, както и Светия синод на Българската
православна църква и централните ръководства на другите регистрирани вероизповедания
са част от националната система по опазване на културното наследство. Те осъществяват
дейността си в сътрудничество с Българската академия на науките, висшите училища,
творчески съюзи, професионални сдружения и други неправителствени организации.
Регионалният инспекторат за опазване на културното наследство за Община Трън е този
за Югозападен район от ниво 2, който се намира в гр. София.
В територията на Община Трън има много на брой и различни НКЦ, голяма част от
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които не са проучени добре и са без определена категория и статут. Не са регистрирани
групови обекти на НКЦ. Значителен е броят и на проучените и категоризирани НКЦ,
които са главно археологически обекти и средновековни църкви. Необходимо е
предприемането на действия по изготвяне на окончателни оценки по реда на ЗКН за
обектите, за които не е определена категория и режими за опазване. Необходимо е
прецизиране и актуализиране на списъците на НКЦ с оглед големия брой несъществуващи
физически обекти, главно от вида „архитектурно – строителни“, частни къщи.
Необходимо е определянето на режими за опазване на НКЦ. Режимът за опазване на
недвижимата културна ценност се определя с акта за нейното деклариране или за
предоставяне на статут. Териториалният обхват се определя от границите на недвижимата
културна ценност и на охранителната й зона. Съгласно ЗКН с режима за опазване на НКЦ
се определят териториалният обхват и предписанията за опазване на недвижимата
културна ценност и нейната среда, а когато няма определен териториален обхват за нейни
граници се смятат границите на имота, а за охранителна зона - територията, обхващаща
непосредствено съседните имоти, а при улици до 14 метра - и срещулежащите през
улицата имоти, както и уличното пространство между тях.
В графичния материал към ОУПО Трън са нанесени всички обекти на НКН. За
НКЦ с дефиниран териториален обхват в АИС „АКБ“, териториалният обхват е отразен
със съответния полигон, с определена охранителна зона с ширина 10 м извън този
полигон. НКЦ, които не са площно определени, а дефинирани само с точка по каритите на
АИС „АКБ“, са отразени с пиктограма и съответния регистрационен номер. Тези обекти
НКЦ не са проучени, липсват документи, от които да се определи териториалният обхват
и охранителната зона. Съгласно чл. 79, ал. 4 от ЗКН, когато единична културна ценност
няма определен териториален обхват в акта за деклариране или за предоставяне на статут,
за нейни граници се смятат границите на имота, за охранителна зона - територията,
обхващаща непосредствено съседните имоти. В схемата на културното наследство са
отразени границите на поземлените имоти, в които попадат обекти, дефинирани само с
точка по картите на АИС „АКБ“. Тези обекти следва да бъдат сложени под наблюдение на
археолог при спазване на разпоредбите на ЗКН.
Археологическите обекти от предоставения регистър АКБ са с определени режими
за опазване за всеки от обектите, както тези с номер на картон, така и тези без номер.
Приложени режими за устройство на териториите, на които се намират археологически
обекти, съгласно чл.35 от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони:
240

Режим „А“ – забраняват се всички видове дейности – строителни, добивни,
благоустройствени, селскостопански, мелиоративни и други, които нарушават целостта на
земния пласт в границите на археологическия обект – 109 бр. обекти;
Режим „Б“ – относно археологически обекти, попадащи в обработваеми земеделски
площи; забраняват се всчки видове изкопни работи, както и дълбочинната обработка на
почвата (риголване), засаждане на трайни култури с дълбока коренова система,
заблатяване и др., които могат да унищожат или засегнат археологическата субстанция в
границите на обектите – 69 бр. обекти;
Режим „ Г“ на археологическите обекти се разрешават всички дейности като тези,
свързани с изкопни работи се съгласуват с органите, които следят за опазването на КИН,
при условията и по реда на ЗКН – 10 бр.обекти.
На

територията на

се

установени

обекти

с

режим

„В“.

Списъкът

с

археологическите обекти и устройствените режими е приложен в анализа на
културното наследство.
За целите на ОУПО обектите на НКЦ са групирани териториално, като всяка група
включва НКЦ с национално значение. При определянето на групите се има предвид
приоритизиране на обектите с цел ефективното им включване в икономическото и
културно развитие на общината. Това не означава пренебрегване на останалите обекти, но
обръща вниманието към онези, които могат по – бързо да бъдат приобщени. Определени
са следните групи:
Група „Трън“ включва обекти с национално и местно значение на територията на
гр.Трън и с.Ломница; комбинират се с природната зебележителност „Ждрелото на
р.Ерма“;
Група „Трън – Знеполе“ включва обекти с национално значение на територията
на гр.Трън, селата Ярловци, Зелениград и Забел и обекти с местно значение на
територията на селата Зелениград, Туроковци, Бераинци, Радово, Студен извор и Бусинци;
Група „Филиповци – Лялинци“

включва обекти с национално значение на

територията на селата Филиповци и Лялинци и обекти с местно значение на територията
на селата Филиповци, Лялинци и Парамун;
Група „Ерул“ включва обекти с национално и местно значение на територията на
селата Кожинци и Ерул; вторична група са обектите с местно значение в селата
Стайчовци, Костуринци, Вукан и Бусинци;
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Група „Лева река“ включва обекти с национално значение на територията на
селата Лева река, Видрар, Докьовци и Пенкьовци и обекти с местно значение на
територията на селата Лева река и Пенкьовци.
В средновековието трънският край е бил известен с множеството си манастири,
църкви и параклиси и е наричанан „българския Йерусалим“. С установяването на
османската власт повечето храмове и манастири били унищожени. В настоящия момент са
останали само църковните сгради на някои от тях, които заслужават специално внимание,
тъй като имат голям потенциал за привличане на туристи след популяризиране на
историческата, културната и художествената им стойност. Перспектива има във
възраждането на „Българския Йерусалим“ като мрежа от обекти с религиозно значение и
културно – историческа стойност. Църковните сгради и техните стенописи са предимно
архитектурно – художествени и художествени НКЦ. В голяма част от тях стенописите са
на два или три пласта, създавани по различно време. В Трънската община това са
манастирската църква „Св. Архангел Михаил“, църквата „Св. Петка“, църквата
„Св.Николай“ - всички в гр.Трън и църквата „Св.Димитър“ в Ярловци, останалите
16 са в селата:
Първа група :
Велиново - Манастирска църква „Св. Богородица“; Лева река - Църква „ Св. 40
мъченици“; Лялинци - Църква „Св. Никола“; Пенкьовци - Църква „Св. Петка“; Рани луг Църква „ Св. Николай Мирликийски“;
Втора група:
Насалевци - Църква „ Св. Богородица“; Радово - Църква „ Св. Йоан Предтеча“;
Стайчовци - Църква „ Св. Никола „; Цигриловци - Църква „ Св. Спас“;
Трета група :
Бусинци - Църква „Св. Никола“; Вукан - Църква „ Св. Вмчк Георги“; Главановци
- Църква „ Св. Николай“; Горочевци - Църква „ Св. Пророк Илия“; Докьовци - Църква
„Св.Богородица“; Костуринци - Църква „ Св. Богородица“; Слишовци - Църква „ Св.
Пророк Илия“; Студен извор Църква „ Св. Апостол Петър“.
Всички обекти от трите групи са декларирани с Писмо №3106 /18.09.1978г. на
НИНКН като художествени паметници на културата с национално значение.
Нематериално културно наследство
Нематериалното културно наследство следва да се опазва чрез процес на
идентификация, съхраняване на данните и практикуване в общността. Като част от
опазването и популяризирането на недвижимото културно наследство към гимназията
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може да се образува паралелка по туризъм, по керамика, дърворезба и текстил.
Необходимо е и опазването на традицията на Трънската строителна школа и занаята на
транските майстори – строители, самобитните им език и инструментариум.
Обекти, свързани с нематериалното културно наследство, които могат да бъдат
включени в туристически програми и да бъдат обект на интерес са:
1.

Трънска строителна школа: гр. Трън е известен с трънските майстори

- строители, които са създали възрожденския облик на не един град на Балканския
полуостров в рамките на Османската империя през ХIХ и ХХ век и със
самобитния си език
2.

Местни занаяти, свързани с бита

3.

Местна фолклорна традиция

4.

Музеен комплекс „Бусинска керамика“ в с. Бусинци

5.

Музей на „Българското кисело мляко“ в с. Студен извор

Обектите на културното наследство са свързани чрез културни маршрути, отразени
в схемата на зелената система, отдиха и туризма. Те обхващат групите от НКЦ в
различните направления и задават опорните точки за развитие на туристическа
инфраструктура.
За развитието на туризъм от първостепенно значение е промотирането на обектите,
които определят дестинацията. Общинският туристически информационен център е
отговорен за съставянето на база данни за наличните обекти, предмет на интерес:
културно

–

исторически

ценности

на

територията

на

общината

и

природни

забележителности, както и за популяризирането им. Данните може да включват и обекти
от съседните и общини, което ще обогати възможностите за по - добри маршрути и за
сътрудничество между съседните общини. Развитието на туризъм в различните му форми
ще доведе до оживяване и в други отрасли, ще се увеличи заетостта и ще намалее
безработицата

в

общината.

В

подобряване

на

съществуващата

туристическа

инфраструктура следва да се привлекат инвестиции и работна ръка за създаване на
леглова база. В обезлюдените села могат да се открият и закупят на добра цена жилищни
сгради, които след ремонт, реставрация и адаптация биха могли да се ползват успешно
като места за настаняване или вили. В сградите на закритите училища могат да се
организират ученически летни и други ваканционни лагери или зелени училища на
някаква тема – за опазване на гората, летни школи по музика, танци и пеене, спортни
школи, които да завършват със състезание; пленери на бусинската керамика и
художественото изкуство, които да завършват с изложби и награди.
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X. 1. 6. ОТДИХ И ТУРИЗЪМ
Следвайки глобалните тенденции за развитие, щадящо наличните ресурси и
гарантиращо тяхното ефикасно използване, всички стратегически документи на
национално ниво залагат на развитие на различни видове устойчив туризъм през
следващите години.
В ОПР на Община Трън за периода 2014-2020 е определен приоритет за развитието
на туризма: Приоритет 3 към Стратегическа цел 2 – Съвременна роля на туризма в
контекста на ролята му като основен структуроопределящ компонент на местната
икономика. Дефинирани са конкретни проекти, изпълнението на които ще постигне
заложените цели. Проекти с отношение към устройството на територията са:


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” и



Проект: „Създаване на трансграничен арт център”.
Туризмът в Община Трън ще се развива на основата на природните ценности и

културното наследство, представено от археологически, исторически, архитектурностроителни и художествени обекти, както и от народните традиции и културните обичаи.
Всички тези дадености дават възможност за изграждане на сътрудничество със съседните
общини, формиране на зони за туризъм и рекреация и създаване на интегрирани
туристически продукти.
На територията на общината са регистрирани множество обекти НКЦ и
археологически обекти, които още не са проучени. Над две трети от обектите са в
незадоволително състояние. Предстои разработване на обектите, като се предвижда
рехабилитация и доизграждане на довеждащата инфраструктура – път, електроснабдяване,
включително ВЕИ, водоснабдяване.
В с. Главановци и с. Ломница има терени, подходящи за обособяване на вилни
зони, предназначени за застрояване с вилни сгради, магазини и заведения за хранене и
малки хотели с до 40 легла.
Около язовир Ярловци също има благоприятни условия за създаване на вилна зона
и изграждане на спортна инфраструктура. Предвижда се изграждането на нов местен път
за обслужване на новопредвидената вилна зона и свързването му с пътя до с. Ярловци.
На територията на Община Трън се планира да се изгради туристическа
инфраструктура за следните туристически маршрути:
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1. С. Бераинци – с. Радово – с. Студен извор
От площада на с. Бераинци се тръгва на югозапад, където се достига
археологическият обект Църквето – останки от средновековна църква. След връщане на
площада на селото маршрутът поема по пътя към село Радово. Там преминава през
селския храм „Св. Йоан Предтеча“, а след това към склона на юг от селото, където се
намират останки от ранносредновековен храм. От там трасето се насочва към с. Студен
извор. Крайна точка на маршрута е музеят на киселото мляко.
2. С. Стрезимировци – храм „Св. Никола“, с. Джинчовци
Маршрутът започва от площада на селото и се насочва към с. Джинчовци като се
следва шосето. Трасето преминава в близост до останки от средновековна църква и две
могили в местността Иванчова поята. В самото село Джинчовци има останки от античен
водопровод находящи се в югозападната част на селището. От площата се завива на изток
и след около 500 м се достига до храм „Св‘ Никола“.
3. С. Шипковица – вр. Кървав камък – с. Къшле/с. Горна Мелна
Началото на трасето е автобусната спирка в с. Шипковица. От там се тръгва по
черен път, движещ се по билото на рида. Пътят отвежда до граничните пирамиди. Връх
Кървав камък се намира в близост до гранична пирамида № 167. След това маршрутът
продължава по приграничния черен път като след около 4 км може да се слезе в с. Къшле.
Възможно е да се продължи още 4 км и да се достигне другата крайна точка на трасето – с.
Горна Мелна.
4. Шосе Велиново-Филиповци – Велиновски (Мисловищки) манастир
Началото на маршрута е на около 700 м от с. Велиново в посока Филиповци. В
местността Градище има останки от крепост и селище, датиращи от късната Античност
(обекти с номера 1700128 и 1700129). Пресича се реката и се продължава по левия ѝ бряг.
Пътеката следва черен път през поляните. След около 1 км се навлиза в гора. Манастирът
се намира на 300 м след началото на гората.
5. „Забелски могили“ – в околностите на с. Забел
Кратък маршрут в покрайнините на Забел, преминаващ покрай оброк, останки от
средновековна църква и редица могили, както и още един оброк на св. Илия.
6. Хижа Руй – скално светилище (местност Кошарите)
Изходна точка е хижа Руй. Поема се на изток и след 1,5 км се достига до
местността Кошарите, където е разположено скално светилище.
7. Горочевци – Видрар – Докьовци – Лева река
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Началото на маршрута е комплекс „Горочевци“. Трасето се насочва на юг в посока
с. Видрар и достига с. Докьовци, следвайки шосето. В с. Докьовци преминава покрай
храма „Св. Богородица“, в чийто двор се намира вековен дъб и продължава към м. Дедин
дуб, където има останки от праисторическо селище. Поема се по обратния път като при
разклона за с. Лева река маршрутът се насочва към селото. На този разклон е разположена
гробищна могила. Преминава се през площада на селото и се продължава в северозападна
посока. Достига се манастирът „Св. Илия“, а в неговата околност са останките от
средновековния манастир „Св. 40 мъченици“. Маршрутът продължава на север към
махала Моски дол. От там се насочва на изток до м. Боровица с останки от антично
селище. Продължава се по шосето обратно към центъра на с. Лева река. Друга възможност
за регионална веловръзка е Врабча – Велиново – Трън.
Съществува проект за изграждане на европейски веломаршрут „Пътят на желязната
завеса“ – Евровело 13, който минава през 20 различни страни, 14 от които в ЕС. Влизайки
в България, той да използва пограничните асфалтови пътища на Краището през мозайка от
планини, котловини и долини, паметници и изоставени обекти в отсечката Трън –
Кюстендил.
Съгласно становище на Сдружение „България за Трънско“ (вх. номер 630019/14.03.2018г.) и проведено обществено обсъждане на 21.03.2018 г. на Предварителен
проект на ОУПО Трън, следва да се проучат възможностите за осъществяване на
предложенията за изграждане на еко-пътеки:
1.1. Драговска махала - връх Драговски камик - Врабча - Банкя - Ждрелото - връх
Руй.
Маршрутът започва от Драговската махала на село Филиповци, преминава през
забележителното Драговско врело, Драговски водопад и Бежанската пещера, след което
достига до връх Драговски камик. Пътеката минава частично през стар Римски път. След
върха маршрутът продължава към махала Маниш, село Врабча, след което преминава през
връх Стакьов камик и слиза при Врабчански водопад. Продължава надолу към Банкя,
където има вариант за отклонение до Ябланишкото ждрело. От Банкя пътеката следва сега
съществуващата Трънска екопътека до ждрелото на река Ерма, след което продължава
към хижа Руй и връх Руй. Общата дължина на пътеката е около 27 км. Преминава се през
4 водопада, 3 пещери, Римски път, 2 ждрела, останки от крепост, светилище. Близо до
пътеката са разположени няколко къщи за гости, хижа и заведение за хранене.
1.2.

Ерулски манастир - Големи връх
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Началото на пътеката е паркинга при манастира. Оттам по добре изразен черен път
се продължава в южна посока. В продължение на 3 км пътеката следва горски черен път,
след което се отделя и през букова гора достига до Големи връх, където се свързва със
съществуващата пътека идваща от Горочевци. Разстоянието от Ерулски манастир до върха
е 3.5 км, а чрез тази пътека ще се свържат селата Ерул и Горочевци с общо 10 км пътека
/по шосе разстоянието между двете е 54 км/.
1.3.

Врабча - връх Голеш

Маршрутът тръгва от центъра на Врабча и в началото следва пътя за Проданча.
След това се отклонява по черен път към Йовичина махала, подминава я и излиза към
върха от южната му страна. Дължината на маршрута е 2 км.
1.4.

Руй-Голема Рудина

От Руй маршрута тръгва на запад по добре изразено ребро към река Кладенечка и
бившата застава над Зелениград. Преминава през връх Погледец и върви по черен път до
подножието на връх Щърби камик. От Щърби камик до връх Голема Рудина пътеката
минава малко под граничното било. След Голема Рудина пътеката продължава към
Слишовци.
1.5.

Насалевци - Щърби камик

От центъра на селото се тръгва към бившата застава в подножието на планината.
След заставата се продължава по черен горски път, който се изоставя 0,5 км преди върха.
До върха пътеката върви през букова гора.
1.6.

Ездимирци - Големи връх

Кръгов маршрут, започващ от центъра на селото. Тръгва се веднага след центъра
нагоре към планината. Пътеката преминава през гори и незалесени територии. Връщането
е към параклис Свети Илия, който се намира над Ездимирци. От него до центъра се връща
по черен път.
1.7.

Пенкьовци - Шильоко

От центъра на селото се тръгва по черен път към махалите Терзийска и Сулинци.
След Сулинци се продължава по черен път, който някога е отвеждал до Трекляно, сега
силно обрасъл. Шильоко е най-обзорният връх на Пенкьовската планина.
1.8.

Горочевци - Плоча

Маршрутът започва от центъра на Горочевци и следва съществуваща пътека,
преминаваща през връх Мала Куровица. Пътеката има нужда от допълнително почистване
и маркиране.
1.9.

Ярловци - Голема Гарваница
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Маршрутът започва от центъра на Ярловци, продължава до язовир Ярловци, след
което поема по пътя към Лешниковци. След отклонение от пътя се продължава по горска
пътека до светилищата Мала и Голема Гарваница.
1.10. Мисловищки манастир-Велиново-Ерул-Ерулски манастир
От Мисловищки манастир до Велиново маршрутът се застъпва с асфалтовия път,
малко след селото се отклонява в гората и преминава през върховете Кръстато дърво,
Големо равнище, Црешня и Върпела, след което излиза в махала Мучи баба, откъдето по
асфалтов път се достига до Ерулски манастир.
1.11. Веломаршрут Филиповци-Велиново-Ерул
От Филиповци до Велиново маршрута върви по асфалтовия път. След Велиново се
отклонява по черен път надясно към махалите Глоговичка, Ковачка падина и Мучи баба.
След това продължава по асфалтовия път до Ерулския манастир. Връщането е по
алтернативен път през центъра на село Ерул и село Милкьовци.
1.12. Веломаршрут Долна Мелна - Шипковица - връх Било - връх Връгавица Стрезимировци
От Долна Мелна до Шипковица маршрута върви по асфалтовия път, след което
тръгва по черния път към връх Било. От Било до Стрезимировци маршрута следва черен
път използван от гранична полиция, минаващ близо до граничната бразда.
1.13. Веломаршрут Забел - хижа Руй - Ломница
Следва съществуващите пешеходни маркирани пътеки от Забел до хижа Руй и от
хижа Руй до Ломница
За новопредвидените устройствени зони за вилен отдих се предвижда изграждане
на довеждащи проводи.
Във връзка с това ОУП на Община Трън прогнозира:


Нарастване на туристическия поток;



Създаване на нова туристическа база;



Развитие на опознавателен, екотуризъм, риболовен, спортен и т.н. (съвместно с
други общини).



Изпълнение на ефективна маркетингова политика за привличане на туристи от
различни целеви групи.

X. 1. 7. ЗЕЛЕНА СИСТЕМА
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Природо - географските условия и ресурси са значим фактор, свързан с
териториалното планиране на общината. Значението им за бъдещата териториална
структура може да се разглежда в следните основни направления:


Като се отчитат максимално и оползотворяват ефективно специфичните природо –
географски характеристики, могат да се очертаят териториални предпоставки за
устойчиво, балансирано и комплексно развитие на общината;



Разположените в близост планини и водни площи са значим природен ресурс за
развитие на туризъм (планински, опознавателен, ловен и пр.), бизнес (горски
плодове и билки, дърводобив и пр.), спорт (туристическо ориентиране, планинско
колоездене, катерене и пр.), атракции (увеселитени зони, фолклорни и планинарски
фестивали), рекреация (седмичен и годишен отдих) и др;



Наличният климатичен, почвен, растителен (пасища) и воден ресурс, както и
съществуващите традиции са важни условия за модерно, екологично селско
стопанство (животновъдство, поливно земеделие);



Наличният площен ресурс, както и местните традиции, са предпоставки за бъдещо
ефективно функциониране на производствени дейности, свързани с безотпадни
технологии, производство на керамични изделия, преработвателни производства,
складови и логистични дейност;



Животинският свят няма съществено стопанско значение. Някои видове бозайници
могат да бъдат обект на ловен туризъм;



Срещаните редки животински и растителни видове могат да представляват
туристически и изследователски интерес.
Нужно е да се обособят допълнителни екопътеки в планинските части от общината

и веломаршрути в границите и извън урбанизираните територии, както и да се осигури
необходимият достъп до местата за рекреация.
Трябва да се изведат потенциалните зони за развитие на паркови пространства в
общината, като целесъобразно се използват определените към момента, но нереализирани
територии от този тип.
X. 2. ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ
X. 2. 1. Урбанизирани и извънселищни територии
В територията на Община Трън се наблюдават два основни типа устойчиви
пространствени селищни структури – тези в котловината Знеполе и тези в планинските
склонове. Структурите са устойчиви, тъй като се развиват без да изчерпват или променят
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факторите, които ги обуславят. Населените места в котловината са по-големи, с компактна
структура и с по-голямо население. Населените места в планинските райони са с
дисперсна структура, състоящи се от малки махали и отделни дворове пръснати в
планинските склонове. Поради икономическите процеси и обезлюдяването на територията
редица от населените места са в регрес, главно тези в планинските райони. Възможност
за възраждането им има в намирането на ново предназначение и функция, например в
сферата на отдиха и туризма или в биоземеделието и завръщането на свободното
отглеждане на животни. Влажността и запрашеността на въздуха са сравнително ниски,
което прави климатът изключително здравословен и благоприятен за рекреация.
Основната урбанистична ос е развита успоредно по теченията на реките Ерма и
Ябланица с главна посока изток – запад, и свързва общинския център и по-големите
населени места с останалата част от страната, областния център гр. Перник и столицата
гр. София, и завършва с ГКПП „Стрезимировци“. По тази ос са разположени трите
кметства в общината – с.Туроковци, гр. Трън и с. Филиповци. Вторична ос на
урбанистично развитие се наблюдава в посока север – юг с основни точки с. Пенкьовци –
гр. Трън – с. Банкя. Двете урбанистични оси се пресичат в гр. Трън, което подчертава
значението му като общински териториален център.
Към настоящия момент, поради намаляването на населението цялото обществено
обслужване в общината е концентрирано в общинския център гр. Трън. Това затруднява
населението на планинските селища да ползват това обслужване, особено в зимния сезон.
Очертава се необходимостта от създаването на няколко вторични обслужващи центрове, в
които да се осигури минимален набор от обществено и здравно обслужване. Поради
дисперсната структура на населените места в планинските райони от особено значение са
транспортната инфраструктура и обслужването с обществен транспорт. Гъстотата на
населението е по-голяма в котловината Знеполе и по поречието на р. Ябланица, но е помалка в планинския район.
При определяне на вторичните центрове се взема под внимание на първо място
числеността и възрастовата структура на населението, което ще бъде обслужено и на
второ място големината на обслужената територия. От възрастовата структура на
населението зависи вида на общественото обслужване. Например при преобладаващо
население в надтрудоспособна възраст се осигурява приоритетно здравеопазване и
социални грижи.
Основен урбанистичен център на територията е общинският център гр. Трън,
в който е съсредоточено общественото обслужване на населението от общината –
250

административно обслужване, здравеопазване, образование, култура и спорт, търговия и
услуги. Към него гравитират селата Ломница, Богойна, Банкя, Глоговица, Радово, Студен
извор, Бусинци, Вукан, Стайчовци, Еловица, Костуринци, Мрамор и Кожинци, Ерул с
общо население 2780 души.
Определени са следните вторични центрове:
1. с. Туроковци, самостоятелно кметство, което е най-близкият сателит на гр.
Трън и с перспектива да се развие като квартал на града; връзка с града
представлява промишлената зона, която е разположена между двете населени
места (НМ) и с чието разширение и развитие ще се осъществява развитието и на
двете НМ; с.Туроковци се явява вторичен център за селата Зелениград, Забел,
Лешниковци, Ярловци, Бераинци с общо население 338 души; в центъра може
да се осигури снабдяването със стоки от първа необходимост и социални
услуги.
2. с. Филиповци, самостоятелно кметство, вторичен център за селата Проданча,
Врабча, Ездимирци, Бутроинци, Велиново, Милкьовци, Мракетинци, Парамун,
Лялинци и Неделково с общо население 444 души; в центъра може да се
осигури снабдяването със стоки от първа необходимост и социални услуги;
3. с. Главановци, към момента е кметско наместничество, вторичен център за
селата Милославци, Насалевци, Рани луг, Слишовци, Стрезимировци,
Джинчовци, Бохова, Реяновци, Цегриловци с общо население 299 души; в
центъра може да се осигури снабдяването със стоки от първа необходимост и
социални услуги;
4. с. Лева река, кметско наместничество, вторичен център за селата Горна Мелна,
Долна Мелна, Къшле, Шипковица, Дълга лука, Горочевци, Лева река, Видрар,
Докьовци и Пенкьовци с общо население 208 души; макар и с малко население,
в този район е нужно осигуряването на ежеседмично присъствие на лекар и
стоматолог, снабдяване със стоки от първа необходимост и социални услуги,
тъй като населението е застаряващо.
Устройството на населените места се осъществява съобразно устройствените
планове и правилата и нормативите за прилагането им. За територията на общината няма
действащи общи устройствени планове и одобрена цифрова кадастрална карта. Към
момента се изработва цифрова кадастрална карта за 7 бр. населени места – гр. Трън и
селата Студен извор, Мрамор, Вукан, Лева река, Горочевци, Видрар и Докьовци.
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Необходимо е изработването на цифрова кадастрална карта и за останалите населени
места, като на първо място за селата Главановци, Филиповци, Туроковци, Бусинци и
Стрезимировци. След одобряването на кадастралната карта е необходимо изработването
на подробни устройствени планове на населените места, като на първо място това са
общинският център гр. Трън и селата, които са определени като вторични урбанистични
центрове – Туроковци, Филиповци, Главановци и Лева река. На второ място са селата, в
които има засилен интерес към използването им за вилен отдих – Зелениград, Ломница,
Ярловци, Банкя, Шипковица и Къшле, Радово, Студен извор и Лешниковци. Специално
внимание заслужава с. Банкя, заради минералната вода – перспектива за развитие на
селото има в балнеоложкия туризъм, изграждането на комплекс с плувен басейн и плаж,
къщи за гости, които може да са и в реновирани съществуващи къщи с характерен облик,
или малки семейни хотели. Подходяща дейност в селата е обособяването на домове за
възрастни хора, като за това може да се преустроят съществуващи общински сгради,
които не се използват по предназначението си – това ще създаде работни места.
Необходимо е осигуряването на проектна готовност за подобряване на транспортната
инфраструктура – общинска пътна мрежа, тъй като автомобилният транспорт е
единственият вид транспорт в общината.
Устройствените зони в територията и населените места са жилищни с
преобладаващо малкоетажно застрояване – Жм, производствени зони - Пп, терени за
озеленяване и спорт - Оз, вилни зони – Ов, курортни зони – Ок и терени за гробищни
паркове – Тгп. Преобладаващото застрояване в населените места е нискоетажно, с малки
изключения в гр. Трън, сградите са разположени свободно или сключено в поземлените
имоти. С ОУПО не се предвиждат разширения на жилищните терени, тъй като няма
такава необходимост. Предимно производствени зони – Пп, са предвидени на територията
на бившите стопански дворове в селата, тъй като тези терени са с изградени елементи на
техническата инфраструктура и имат транспортен достъп. В промишлената зона на гр.
Трън е предвидено разширение и доразвиване на зоната, като тип „предимно
производствена“, в която не се допускат производства с вредни отделяния. Зоната е в
непосредствена близост до гр. Трън и селата Туроковци и Бераинци. Земеделските земи и
горските територии запазват своето предназначение. В извънселищните територии са
предвидени зони за рекреация и туризъм. Непосредствено при язовир Ярловци са
предвидени четири вилни зони - Ов, като три от тях са с занижени параметри – Ов1.
Язовирът е притегателно място за отдих и спортен риболов и дава възможност за развитие
на дейности в сферата на туризма. Друга притегателна точка е природната
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забележителност „Ждрелото на р. Ерма“ в землището на с. Ломница. в близост до селото
са определени няколко малки по размер вилни зони, в които може да се изграждат вили,
къщи за гости или малки семейни хотели. С влезли в сила подробни устройствени планове
са определени курортни зони в близост до ждрелото, в които са изградени паркинг и места
за пикник. Устройствените зони и режими са разгледани подробно в Правилата и
нормативите за прилагане на ОУПО. Новопредвидените устройствени зони са
представени в следващата таблица:
Табл. 42 Нови устройствени зони по землища в териториалната структура на Община Трън

Номер на
поземлен имот

73273.0.523,
73273.0.524,
73273.0.526;

Начин на трайно
ползване по КВС

Площ
в ха

Други жилищни
терени,
Територии, заети
от населени места
извън регулация,
Производствени
терени

14.97

Устройс
твена
зона
(УЗ)
4 Пп

Имотът
попада в ЗЗ

Землище

BG0002112
Руй

гр. Трън

Параметри на
застрояване,
допустими видове
застрояване
Предимно
производствена зона,
която се застроява
предимно с
производствени,
складови,
административни,
търговски и
обслужващи сгради и
съоръжения; допуска
се изграждане на
жилищни сгради и
общежития за
персонала в
предприятията,
магазини и заведения
за обществено
хранене, хотели,
здравни заведения,
професионалнотехнически училища,
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73273.0.537,
73273.180.1,
73273.180.3,
73273.180.4,
73273.180.5,
73273.180.6,
73273.180.8,
73273.250.1,
73273.250.2,
73273.250.3,
73273.250.4

Територии на
водостопански,
хидромелиоративни съоръжения,
Други територии,
заети от селско
стопанство,
естествени ливади
Ниви (орна земя)

5.44

5 Пп

BG0002112
Руй

гр. Трън

73273.0.570,
73273.528.9

Xpacти,
Горски разсадници

2.44

6 Пп

BG0002112
Руй

гр. Трън

73273.190.91

Временно
неизползвани орни
земи

0.62

7Пп

не

гр. Трън

14979.180.13

Естествени ливади

12.5

1 Ов

BG0002112
Руй

с.
Главано
вци

професионални бази
и сгради на научноекспериментални
бази към
предприятията; не се
допускат
производства с
вредни отделяния
като: предприятия на
химическата и
каучуковата
промишленост с
отпадъчни
технологични
продукти; варобетонови центрове и
асфалтови бази;
всякакъв вид леярни
за черни и цветни
метали.
Параметри на
застрояване:
Пзастр. 60%;
Позел.30%, като една
трета от нея трябва
да бъде осигурена за
озеленяване с
дървесна
растителност; Кинт.
2,0
Вилна зона,
предназначена за
застрояване с вилни
сгради; при спазване
на параметрите на
зоната в отделни
имоти магазини и
заведения за хранене,
сгради за социални,
здравни, спортни и
други обслужващи
дейности, малки
хотели с до 40 легла;
сгради, мрежи и
съоръжения на
техническата
инфраструктура
Параметри на
застрояване:
Пзастр. 40%;
Позел.50%, като
половината от нея
трябва да бъде
осигурена за
озеленяване с
дървесна
растителност; Кинт.
0,8; Нкк 7,0м и Нкб
10,0м
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14979.80.3,
14979.80.4,
14979.80.5,
14979.80.6,1497
9.80.7,
14979.80.8,
14979.80.9,
14979.80.10,
14979.80.11,
14979.80.12,
14979.80.15,
14979.80.16,149
79.80.17,
14979.80.18,
14979.80.19,
14979.80.20,
14979.80.22,
14979.80.23,
14979.80.24,
14979.80.25,
14979.80.26,
14979.80.27,
14979.80.28,
14979.80.29,
14979.80.30,
14979.80.31,
14979.80.32,
14979.80.33,
14979.80.34,
14979.80.35,
14979.80.36,
14979.80.37,
14979.80.38,
14979.80.39,
14979.80.40,
14979.80.41,
14979.80.139,
14979.80.140,
14979.80.148,
14979.80.149,
14979.80.159,
14979.80.160,
14979.80.63,
14979.80.65,149
79.80.66,14979.8
0.68,
14979.80.69,149
79.80.70,14979.8
0.71,14979.80.72
,
14979.80.73,149
79.80.74,14979.8
0.75,14979.80.76
,
14979.80.77,149
79.80.78,
14979.80.95,149
79.80.112,14979.
80.119,
14979.80.132,14

Ниви (орна земя)

10.7

2 Ов1

BG0002112
Руй

с.
Главано
вци

Ниви (орна земя)

12.8

3 Ов1

BG0002112
Руй

с.
Главано
вци

Вилна зона,
предназначена за
застрояване с вилни
сгради; при спазване
на параметрите на
зоната в отделни
имоти магазини и
заведения за хранене,
сгради за социални,
здравни, спортни и
други обслужващи
дейности, малки
хотели с до 40 легла;
сгради, мрежи и
съоръжения на
техническата
инфраструктура
Параметри на
застрояване:
Пзастр. 30%;
Позел.50%, като
половината от нея
трябва да бъде
осигурена за
озеленяване с
дървесна
растителност; Кинт.
0,8; Нкк 7,0м и Нкб
10,0м
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979.80.133,1497
9.80.134,
14979.80.135,14
979.80.136,1497
9.80.145,14979.8
0.146,
14979.80.147,14
979.80.157,1497
9.80.161,14979.8
0.162,
14979.80.163
87566.120.145

Естествени ливади

0.35

1 Ов1

BG0002112
Руй

с.
Ярловци

87566.120.43

Ниви (орна земя)

0.20

2 Ов1

BG0002112
Руй

с.
Ярловци

44269.49.2

Естествени ливади

0.13

3 Ов

BG0000313
Руй

с.
Ломница

44269.49.6

Естествени ливади

0.13

4 Ов

BG0000313
Руй

с.
Ломница

44269.49.12

Естествени ливади

0.11

5 Ов

BG0000313
Руй

с.
Ломница

44269.56.7

Други територии,
заети от селско
стопанство

0.18

6 Ов

BG0000313
Руй

с.
Ломница

30716.0.222

Други територии,
заети от селско
стопанство

0.68

1 Ов

BG0002112
Руй

с.
Зеленигр
ад

30716.90.8

Ниви (орна земя)

0.48

2 Ов

BG0002112
Руй

с.
Зеленигр
ад

87566.60.16

Ниви (орна земя)

0.34

3 Ов

BG0002112
Руй

с.
Ярловци

73273.120.3
73273.120.5

Временно
неизползвани орни
земи,
необработваеми
земи

0.46

2 Тгп

BG0002112
Руй

гр. Трън

Вилна зона,
предназначена за
застрояване с вилни
сгради; при спазване
на параметрите на
зоната в отделни
имоти магазини и
заведения за хранене,
сгради за социални,
здравни, спортни и
други обслужващи
дейности, малки
хотели с до 40 легла;
сгради, мрежи и
съоръжения на
техническата
инфраструктура
Параметри на
застрояване:
Пзастр. 40%;
Позел.50%, като
половината от нея
трябва да бъде
осигурена за
озеленяване с
дървесна
растителност; Кинт.
0,8; Нкк 7,0м и Нкб
10,0м
Зона за обществено
озеленяване, която
включва поземлени
имоти с
предназначение „за
гробищен парк“;
допуска се
разполагането на
религиозни обекти,
мемориални обекти
(надгробни
паметници и плочи)
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и спомагателни и
обслужващи
постройки, чиито
функции са пряко
свързани с
предназначението на
терена и чиято обща
застроена площ е помалка или равна на
1% от площта на
терена. Проектът за
изграждане на
гробище
задължително да
предвижда дренажна
система с минимална
дълбочина 2,2 м.
Източник на данни: Карта на възстановената собственост

X. 2. 2. Транспортна инфраструктура
Пътна мрежа
Републиканска пътна мрежа
Републиканската пътна мрежа на територията на Община Трън функционално е
добре структурирана. Показателна е по-високата плътност на РПМ 0.2019 км/км2 спрямо
средната за страната 0.1766 км/км2. Проблем за общината е недоброто състояние на
пътищата от Републиканската пътна мрежа. Инвестициите през следващите години трябва
да се насочат към реконструкция и рехабилитация на участъците, при които пътната
настилка е в лошо състояние.
Общинска пътна мрежа
В Община Трън няма няма населени места без осигурен транспортен достъп. Тъй
като обслужването на населението е съсредоточено в общинския център, поддържането
на пътната мрежа в добро състояние следва да е сред основните приоритети на
общинското ръководство. Основно инвестициите следва да се насочат към реконструкция
и рехабилитация на съществуващата пътна инфраструктура, която не е в добро състояние.
Необходими са значителни средства за да се осигури сигурност и комфорт на
пътуванията съгласно европейските стандарти. Това се отнася за всички елементи на
пътя: габарит, настилки, укрепителни и отводнителни съоръжения, хоризонтална и
вертикална сигнализация.
За подобряване връзките между населените места се предвижда изграждане на два
нови общински пътя между селата Милкьовци - Ерул и Главановци – Ярловци. Новите
пътни връзки са предвидени по тресета на съществуващи горски и полски пътища.

257

Транспортно обслужване
Осигуряването на добро транспортно обслужване на населените места в общината
е трудна задача поради големия брой населени места и малкия брой жители в много от
селата. Положени са усилия за осигуряване на автобусен транспорт до всички населени
места. Препоръчително е сезонните автобусни линии да станат целогодишни, което ще
подори значително обслужването на съответните населени места.
X. 2. 3. Инженерна инфраструктура
Водоснабдяване и канализация
Водоснабдителната система в селата е силно амортизирана и с изтекъл
експлоатационен срок. Този факт довежда до чести аварии по мрежата, влошено качество
на подаваната вода и големи загуби по водопреносната мрежа.
Използваните материали за довеждащите и разпределителните водопроводи на 90%
от селата са от азбестоциментови (етернитови) тръби. Азбестовите тръби са признати за
опасни за здравето, като заболяванията причинени от тях може да се проявят чак след
няколко десетилетия, а в някои случаи и след повече от 40 години. В България през 2005
г. с промени в Закона за здравето, свързани с рисковете за здравето от използването на
материали съдържащи азбест и с Наредба №9 от 4 август 2006 г. се забранява вноса,
производство и използване на всички азбестови влакна и продукти, съдържащи азбест.
Съгласно директивите на европейския съюз е необходимо да се изготвят програми за
подмяна и замяна на всички материали съдържащи азбест, в конкретния случай е
необходима подмяната на всички довеждащи и разпределителни водопроводи от
азбестоциментови (етернитови) тръби.
Захранването с вода от някои водоизточници се осъществява от поцинковани
тръби, изграждани в периода 1939-1945 г., които са с изтекъл експлоатационен срок, и
следва спешно да се подменят.
В повечето от населените места диаметрите на тръбопроводите са с недостатъчен
размер да проведат оразмерителните водни количества за противопожарни и питейнобитови нужди.
Голяма част от селата (около 40%) се снабдяват с вода от собствени
водоизточници. Лошият контрол при използването на такива водоизточници и липсата на
обеззаразяване на водата води до повишени рискове за здравето на хората.
В Община Трън има учредена СОЗ със заповед №СОЗ-07/16.03.2004г. на основание
чл.118, ал.1, т.3 от ЗВ и чл.37, т.1 от Наредба №3 от 2000г. за условията и реда за
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проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците
само за един водоизточник, за водоизточник КЕИ „Трънска Банкя“, с. Банкя. За
останалите водоизточници е необходимо да се изградят СОЗ съгласно горецитираните
изисквания на ЗВ и Наредба №3 от 2000г..
Във всички села от общината няма изградена канализационна мрежа. В гр. Трън
отпадъчните канализационни води се заустват посредством три канализационни клона на
три места директно в река Ерма. Съгласно изготвен проект по ОПОС е предвидено ВиК
мрежата на града да се реконструира и модернизира и да се изгради ПСОВ.
В бъдеще при намиране на възможност за финансиране се предвижда и изграждане
на Пречиствателна станция за питейни води.
Енергийна система. Електроразпределение
Демографската прогноза за общината показва тенденция за намаляване на
населението: за последните 14 години населението на Община Трън намалява от 5510
души през 2002 г. на 4069 души през 2015 г. Броят на населението на общината през 2030
г. се очаква да намалее и да бъде в рамките на 3327 – 3905 души. Въз основа на тези данни
може

да

се

направи

заключението,

че

изградената

електроснабдителна

и

електроразпределителна мрежа ще покрива нуждите на общината в прогнозния период.
Електроснабдителната и електроразпределителна мрежа НН в някои от населени
места е амортизирана и е наложително частична подмяна на ел. проводници, стълбове и
изолатори. „ЧЕЗ Разпределение“ ЕАД предвижда разширение на съществуващата
разпределителна мрежа 20kV, на мрежата НН, собственост на дружеството чрез
изграждане на нови електропроводи 20kV, трафопостове и мрежи НН за появяващи се
нови абонати.
За територията на общината с настоящия план се предвижда обособяване на нови
устройствени зони (УЗ) за промишлена дейност и за рекреация.
Новите зони за промишлена дейност са в землището на гр. Трън, в непосредствена
близост да съществуващи производствени терени. Те са електроснабдени с въздушни и
кабелни линии. Изградени са и трафопостове. При конкретни инвестиционни намерения
има техническа възможност за увеличаване на инсталираната мощност.
Предвиждат се и нови зони за рекреация в землищата на гр. Трън, с.Главановци,
с.Ярловци, с.Ломница и с.Зелени град.
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Средните плътности на върховия товар за новите УЗ са определени от табл. 81 на
Ел. разпределителни мрежи Спиров и раздел ІІ, ІІІ, ІV на Наредба №3/2004г за УЕЕЛ.
Дадени са в таблицата по-долу:
Табл. 43 Средни плътности на върховия товар за новите УЗ

Землище

УЗ

Трън
Трън
Трън
Трън
с. Главановци
с. Главановци
с. Главановци
с. Ярловци
с. Ярловци
с. Ярловци
с. Ломница
с.Ломница
с.Ломница
с.Ломница
с. Зелени град
с. Зелени град
Общо:

4Пп
5Пп
6Пп
7Пп
1Ов
2Ов 1
3Ов 1
1Ов 1
2Ов 1
ЗОв
ЗОв
4Ов
5Ов
6Ов
1Ов
2Ов

Площ, КМ2

Спец. ел.
MW/KM2

0,1497
0,0544
0,0244
0,0062
0,125
0,107
0,1280
0,0035
0,002
0,0034
0,0013
0,0013
0,0011
0,0018
0,0068
0,0048
0,6728

товар,

ел. товар, М W

10
10
10
10
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

1,497
0,544
0,244
0,062
3,75
3,21
3,840
0,105
0,06
0,102
0,039
0,039
0,033
0,054
0,204
0,144
15,614

При проектиране и изграждане на новите електроразпределителни мрежи да се
спазват сервитутните разстояния съгласно Наредба №16 от 2004 за сервитутите на
енергийните обекти.
Уличното осветление в общинския център се нуждае от въвеждане на
централизирано управление и подмяна на уличните осветителни тела с енергоспестяващи.
В повечето населени места уличното осветление е в лошо състояние. Необходимо е
реконструкция и модернизация чрез подмяна на проводници, доставка и монтаж на
икономични улични осветителни тела и стълбове, фотоклетки за управление. Необходимо
е изграждането на улично осветление там, където липсва, особено в по – големите села
Главановци,

Туроковци,

Филиповци,

Бусинци,

Студен

извор

и

Лева

река.

Електрозахранването на това осветление може да се осигури чрез използване на ВЕИ.
Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност
На територията на общината е построена МВЕЦ „Ерма“ с мощност 250kVA. При
наличен инвеститорски интерес може да се определят територии за производство на
енергия от възобновяеми източници. За целта е необходимо провеждането на
специализирани предварителни проучвания за определяне на терени с необходимия

260

потенциал. За подобряване на енергийната ефективност в общината е необходимо да се
реализират проекти за саниране на сградите и модернизиране на отоплителните уредби,
оптимизиране на уличното осветление и информационна и разяснителна дейност сред
населението по проблемите, свързани с енергийната ефективност.

Телекомуникационна инфраструктура
На територията на Община Трън няма изградени електронни съобщителни линии и
комуникационни възли от Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на
държавната администрация и за нуждите на националната сигурност. Изпълнителна
Агенция ЕСМИС развива единната мрежа, като изгражда поетапно оптична свързаност до
сградите на общинските и другите администрации, осигурява необходимото оборудване и
увеличава преносния капацитет на мрежата по инвестиционни програми и проекти,
съгласувани и утвърдени от министъра на транспорта, информационните технологии и
съобщенията. При изработването на подробни устройствени планове за територията на
населените места и извънселищната територия и инвестиционни проекти, свързани с
изграждане или реконструкция на подземни мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура на територията на Община Трън да се определят териториите за
разполагане на елементи на техническата инфраструктура и предвидят за изграждане и
електронни съобщителни мрежи и съоръжения за свързаност към ЕЕСМ на общинските
администрации и на разположените на територията на общината администрации на други
държавни органи и техни структури. В проекта за ОУПО е определена територия за
изграждане на оптична кабелна връзка в сервитута и поземления имот на републикански
път II-63 по цялото му трасе на територията на общината, което свързва общинския
център и ГКПП „Стрезимировци“ с останалата част от страната.
„Теленор България“ ЕАД разполага с три броя базови станции, тип кула, в
землищата на с.Слишовци, кв. Мурговица и гр.Трън. Компанията планира изграждането
на четвърта базова станция в землището на с. Лева река с географски координати дължина
22,58053 и ширина 42,671414.
Депа за твърди битови отпадъци
Новосъздаденото Регионално депо за неопасни отпадъци се предвижда да използва
четири работни клетки за събиране, които ще се пускат в експлоатация през различни
периоди, заедно с тях ще бъде изградена и съпътстващата инфраструктура, сгради и
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съоръжения, което ще реши сериозният проблем с управлението на битовите отпадъци и
ще се подпомогне въвеждането на съвременна интегрирана система за тяхното управление
в Община Трън.
С изграждането на Регионалното депо ще бъдат постигнати следните цели:
- затваряне и рехабилитация на някои от най-старите и замърсени депа за отпадъци;
-

възстановяване на площи, използвани за депониране на отпадъци;

-

подобряване състоянието на околната среда в региона;

-

подобряване здравето на хората, живеещи в общините, обслужвани от депата;

-

подобряване на мониторинга и контрола на Регионалното депо;

-

намаляване на замърсяването на подпочвените води и почвите, както и ограничаване
на потенциалните щети върху биоразнообразието в региона.

X.
2.
4.
УСТРОЙСТВО
НА
ТЕРИТОРИИ
СЪС
СПЕЦИФИЧНИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ, нарушени територии, територии с превантивна устройствена
защита, територии за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия
Според определенията на ЗУТ "Територии с особена териториалноустройствена
защита" са защитените територии за природозащита по Закона за защитените територии,
за културно-историческа защита по Закона за културното наследство, други територии със
специфична характеристика, чийто режим на устройство и контрол се уреждат в отделни
закони

(високопланинските и крайграничните територии, морското

крайбрежие,

територията на столицата и други), свлачищните територии, санитарно-охранителните
зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около
водоизточниците на минерални води - публична държавна собственост съгласно Закона за
водите.
Съгласно Закона за защитените територии (ДВ, №133/1998) в обхвата на Община
Трън се включват защитени територии за природозащита от три категории (резерват,
природна забележителност и защитена местност):
Защитена местност „Лялинци“, код в регистъра на ЗТ и ЗЗ 561, заема площ от
6.93 хектара. Обявена е със заповед № 174 от 22.02.2013 година /обн. ДВ бр. 24 от
22.02.2013 година/, а основната ѝ цел е опазване на растителен вид Панчичево секирче
(Lathyrus pancicii (Jurisic) Adamovic) и неговото местообитание. Това растение е
изключително рядко в световен мащаб и заема място в Червената книга.
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Режим на дейности:1. Забранява се промяна на предназначението и начина на
трайно ползване на земята; 2. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни
богатства; 3. Забранява се строителство, с изключение на дейности, свързани с ремонт и
реконструкция на съществуващи съоръжения; 4. Забранява се внасяне на неместни
видове; 5. Забранява се разораване на имотите и изкореняване на растителния вид.
„Ждрелото на река Ерма“, код в регистъра на ЗТ и ЗЗ 14, е природна
забележителност с площ 8.7 хектара. Намира се на р. Ерма на 5 км. северно от гр.Трън. в
землището на с. Ломница. Обявено е за природна забележителност през 1961 г. с цел
опазване на уникални скални образувания и попада под номер 39 в „Стоте национални
туристически обекта” на Българския туристически съюз. Ждрелото е разположено на
надморска височина около 650 метра и има дължина около 2,8 км. То е началото на
известната Трънска екопътека с дължина 13 км. Тя е серия от равни участъци, стръмни
изкачвания и слизания, мостове и стълби. Ждрелото е резултат от хилядолетното
ерозионно действие на река Ерма и привлича множество туристи от цяла България.
Режим на дейности: 1. Забранява се копаенето на камъни, разкриването на кариери;
2. Забранява се пашата; 3. Забранява се ловуването, стрелянето, събирането на яйцата на
полезния дивеч, риболовът, както и всички действия, които загрозяват или рушат
защитения обект.
В обхвата на анализираната територия попадат части от следните защитени зони
по НАТУРА 2000:
ЗЗ „Руй“ BG 0002112 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-554
/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 83 /2008 г.);
ЗЗ „Руй” BG 0000313 за опазване на природните местообитания и на дивата флора
и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661 /16.10.2007 г. на
Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 85 /2007 г.);
ЗЗ „Кървав камък“ BG 0001017 за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661
/16.10.2007 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 85 /2007 г.);
ЗЗ „Любаш“ BG 0000624 за опазване на природните местообитания и на дивата
флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 802 /04.12.2007
г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 107 /2007 г.);
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ЗЗ „Земен“ BG 0001012 за опазване на природните местообитания и на дивата
флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661 62
/16.10.2007 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 85 /2007 г.)
Защитените тертории за природозащита и защитените зони се устройват съгласно
Закона за защитените територии (ДВ, №133/1998) и Закона за биологичното разнообразие
и утвърдените планове за управлението им и/или заповеди за обявяването им.
Защитени територии с културно-историческа защита по Закона за културното
наследство:
За всички археологически паметници и единични НКЦ се прилага чл.79, ал.4 на
ЗКН. С режима за опазване на недвижимата културна ценност се посочват териториалният
обхват и предписанията за опазване на недвижимата културна ценност и нейната среда.
Единичните и груповите недвижими културни ценности с техните граници и охранителни
зони формират защитени територии за опазване на недвижимото културно наследство,
които се отразяват в общите и подробните устройствени планове съгласно Закона за
устройство на територията. Териториалният обхват се определя от границите на
недвижимата културна ценност и на охранителната й зона. Защитени територии са и
археологическите обекти, намиращи се в земните пластове, на тяхната повърхност, на
сушата или под вода, като временните им граници и охранителни зони се определят с
разрешението за теренно проучване.

С ОУПО се определят режими за опазване на

обектите на НКЦ, специално археологическите обекти, които съответстват на
изискванията на нормативната уредба и НАИМ към БАН, като за единичните обекти се
прилага чл.79, ал.4 на ЗКН. За всички единични НКЦ без определен териториален обхват
за граници се смятат границите на имота, а за охранителна зона - територията, обхващаща
непосредствено съседните имоти, а при улици до 14 метра - и срещулежащите през
улицата имоти, както и уличното пространство между тях. За площно определените
обекти допълнително е предвидена буферна зона от 10м около границата им.
С правилата и нормативите за прилагане на ОУПО са определени параметрите за
устройство на териториите с културно – историческо наследство. Археологическите
обекти от предоставения регистър АКБ са с определени режими за опазване и устройство
за всеки от обектите, както тези с номер на картон, така и тези без номер. Приложени
режими за устройство на териториите, на които се намират археологически обекти,
съгласно чл.35 от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони:
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Режим „А“ – забраняват се всички видове дейности – строителни, добивни,
благоустройствени, селскостопански, мелиоративни и други, които нарушават целостта на
земния пласт в границите на археологическия обект – 109 бр. обекти;
Режим „Б“ – относно археологически обекти, попадащи в обработваеми земеделски
площи; забраняват се всчки видове изкопни работи, както и дълбочинната обработка на
почвата (риголване), засаждане на трайни култури с дълбока коренова система,
заблатяване и др., които могат да унищожат или засегнат археологическата субстанция в
границите на обектите – 69 бр. обекти;
Режим „ Г“ на археологическите обекти се разрешават всички дейности като тези,
свързани с изкопни работи се съгласуват с органите, които следят за опазването на КИН,
при условията и по реда на ЗКН.
Санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за
питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води - публична
държавна собственост се устройват съгласно Закона за водите и НАРЕДБА № 3 от 16.10.
2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на
СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и
хигиенни нужди. Санитарно-охранителните зони осигуряват физическа охрана на
водоизточника и съоръжението; защита срещу постъпване на замърсители във
водоизточниците; гарантиране на проектното количество и качеството на водите във
водовземните съоръжения за срока на действие на разрешителното за водоползване;
запазване на водоизточника в състояние, позволяващо ползването му за питейни цели от
бъдещите поколения. В СОЗ се определят и учредяват охранителни режими, с които се
забраняват, ограничават, наблюдават, спират и контролират дейности, които унищожават,
увреждат или застрашават да предизвикат в дългосрочен план отрицателна промяна на
качеството и/или количеството на водите, непосредствено или като увредят елементите на
околната среда. Охранителните режими за подземните води се разпростират и върху
проучването, добива и използването на подземните, в т.ч. и минералните, води.
Към момента по данни на БД”Дунавски район” - Плевен на територията на Община
Трън е утвърдена една СОЗ – 07/16.03.2004г. КЕИ „Трънска Банкя”, находище на
минерална вода. Определени са граници на зони за защита на повърхностни води по реда
ва Закона за водите, които са отразени в ОУПО Трън. Съгласно данни на БД
„Западнобеломорски район” на територията на общината, попадаща в границите на
района няма утвърдени СОЗ.
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Тъй като е забранено използването на водоизточници, за които не са определени
СОЗ, то е необходимо спешното предприемане на процедура по учредяването им от
собственика на съответния водоизточник.
Нарушени територии
Община Трън попада в Югозападния свлачищен район. Проявлението на
активизирани свлачища на територията на общината се наблюдава и отчита от
“Геозащита” ЕООД – Перник. В района на Община Трън са регистрирани общо 12
свлачища, 4 от които са на територията на град Трън, 1 в село Ерул и 7 в село Банкя. В
общината има само 3 активни свлачища (в с. Банкя), 3 стабилизирани и 6 потенциални.
Терени за рекултивация
Терените за рекултивация са участъците заети от депа за отпадъци или открити
минни и добивни басейни, които след из черпване на залежите подлежат на закриване. В
общината има едно депо за неопасни отпадъци.
Със Заповед РД-14/13.02.2016 г. на директора на РИОСВ – Перник е наредено на
кмета на Община Трън да бъде спряна екплоатацията депото за неопасни отпадъци,
находящо се в гр. Трън, местността „Мечи дол“, с площ 5,05 дка собственост на Община
Трън, считано от 15.01.2016 г. и да се предприемат мерки за неговото закриване и
рекултивация. Община Трън е извършила морфологичен състав на отпадъците. На
територията на общината към настоящия момент няма обекти с издадени комплексни
разрешителни.
Теренът на закритата мина „Злата” е рекултивиран.
"Територии с режим на превантивна устройствена защита" са определени с
концепции и схеми за пространствено развитие и с устройствени планове територии,
които притежават висока природно-ландшафтна, екологическа и културна стойност, но не
са обявени за защитени със специален закон. За територията са определени буферни зони
около водоизточници за питейна вода, които са без учредена СОЗ. Зоните са с радиус 1000
м.
На територията на общината не са регистрирани предприятия и/или съоръжения с
нисък и висок рисков потенциал.
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Територии с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и
необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита
Наводнения
Наводненията спадат към предвидимите природни бедствия, които нанасят тежки
негативни последици върху живота и здравето на хората, както и върху селищната,
транспортната,

техническата

и

социалната

инфраструктура.

Наводненията

са

първостепенна опасност за района на България. Сред най-често срещаните причини за
появата им са количеството и интензивността на валежите, характера на релефа и
постилащата повърхност. По данни на БД „Дунавски район” и БД „Западнобеломорски
район” Община Трън се характеризира с нисък риск от наводнения. Въпреки това е
необходимо редовното проследяване и почистване на речните корита за предотвратяване
образуването на бентове. Заливаемата ивица на реките, както и ивицата от 15м от двете
страни на реката извън населените места са зони с превантивна устройствена защита и
подлежат на защитни мероприятия и контрол. Защитата от вредното въздействие на
водите включва: защита от наводнения, защита на леглата и бреговете на реките от ерозия,
защита от опасно повишаване или понижаване нивото на подземните води, защита на
водосборните басейни от водна ерозия, защита от изкуствен самоизлив на подземни води.
Защитата е оперативна и постоянна. Оперативната защита се осъществява при наводнения
и природни бедствия, причинени от води, и се ръководи от органите на Министерството
на държавната политика при бедствия и аварии. Оперативната защита се осъществява в
съответствие с авариен план за действие. Аварийните планове се изработват от
собствениците или ползвателите на водностопанските системи и хидротехнически
съоръжения и се съгласуват с органите на Министерството на държавната политика при
бедствия и аварии. Органите на Министерството на държавната политика при бедствия и
аварии могат да предписват актуализиране на аварийните планове. Постоянната защита
включва: изграждане и поддържане на диги и други хидротехнически и защитни
съоръжения, което е ангажимент на собственика; създаване и поддържане на системи за
наблюдения, прогнози и предупреждения, което е ангажимент на държавата; регулиране
нивото на подземните води при опасното им повишаване или понижаване и дейности за
защита на водосборните басейни от водна ерозия – ангажимент на съответната басейнова
дирекция; поддържане проводимостта на речните легла, което се извършва по нареждане
на областния управител.
За защита от вредното въздействие върху водите се забранява:
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1. нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и
крайбрежните заливаеми ивици;
2. намаляването на проводимостта на речните легла, включително чрез баражи и
прагове, без съответното разрешително;
3. използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси;
4. извършването на строежи над покритите речни участъци;
5. съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха
увеличили унищожителната сила на водата при наводнения.
По дигите се забранява:
1. преминаването с превозни средства извън определените за това места;
2. обработването и нарушаването на повърхността им;
3. поставянето на стълбове или знаци;
4. засаждането на дървета и храсти;
5. преминаването на домашни животни извън определените за това места;
6. строеж на кладенци или рибарници;
7. изхвърляне на отпадъци и други материали и предмети.
Хидротехническите и защитните съоръжения се поддържат от собственика или
ползвателя им, освен ако в разрешителното за ползване или в договора за концесия не е
уговорено друго. Защитните диги и съоръженията и системите за укрепване на речните
легла в границите на населените места са публична общинска собственост и подлежат на
контрол и мероприятия по изграждане, поддръжка и наблюдение, което е ангажимент на
общинската администрация.
Забранява се разполагането на нови жилищни и вилни сгради и стопански
постройки в заливаемите тераси на реките. Басейновите дирекции уведомяват органите,
издаващи разрешение за строеж на жилищни, вилни и стопански постройки, за
местоположението и обхвата на крайбрежните заливаеми ивици на реките.
Съгласно ПУРН територията на Община Трън не попада в район със значителен
потенциален риск от наводнения. При осъществяване на инвестиционни проекти,
произтичащи от ОУП на Община Трън ще се прилагат мерки, планирани в ПУРН в т.ч.:
-

Предвижданията на Общите устройствени планове на общините да бъдат съобразени с
анализирания и моделиран обхват при сценарий на вероятност на 20- годишната
вълна;

-

При прилагането на мерките за възстановяване на компрометирани диги, надграждане
на диги, изграждане на земно-насипна дига и комбинация, планиране и изграждане на
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линейни защитни съоръжения /охранителни канали, преустройство или изграждане на
дренажни съоръжения, строителните работи да се извършват за кратък период извън
размножителният сезон на животинските видове по Приложения № 2 и № 3 на Закона
за биологичното разнообразие, от март до юли, за да се намалят въздействия като
смъртност и безпокойство на видовете животни, предмет на опазване;
-

При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска замърсяването
на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от
строителната техника;

-

Разработване и прилагане на програма на мониторинг на качеството на водата от
засегнати

след

наводнения

водовземни

съоръжения

за

питейно-битово

водоснабдяване;
-

При условие, че предвидените в ПУРН мерки за защита от наводнения ще се прилагат
в санитарно-охранителни зони на водоизточници за питейно-битови цели или
минерални води, то тези мерки следва да се съобразят с режимите на ограничения и
забрани в тези зони;

-

При прилагане на структурните мерки в защитени зони всички съпътстващи дейности
(напр. обслужващи строителството пътища) да бъдат ситуирани при възможност извън
природни местообитания или местообитания на видовете, вкч. птици, предмет на
опазване в защитените зони;

-

Ежегодно (пролет и есен) обследване на техническото, експлоатационното състояние
на малките язовири и определяне на свободните обеми. При необходимост набелязване
мерки за поддържане и ремонт.
Горски пожари
Горските територии в границите на общината са класифицирани със среден риск от

горски пожари, съгласно данни на ИАГ към МЗХ и изготвена оценка и картографиране на
риска от горски пожари на територията на страната.
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Превантивните мерки за опазване и защита на горските територии от пожари
следва да са описани в изработения план за противопожарно устройство, който е част от
горскостопанския план на ДГС „Трън” и ОП ”Трънска гора”. Условията и редът за защита
на горските територии от пожари се определят с НАРЕДБА № 8 от 11.05.2012г. за
условията и реда за защита на горските територии от пожари. Изпълнението и
поддържането на мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари се
организира и осъществява от:
1. държавните предприятия (ДП) по чл. 163 от Закона за горите (ЗГ) и техните
териториални поделения - държавни горски стопанства (ДГС) и държавни ловни
стопанства (ДЛС) - в горски територии - държавна собственост, както и в такива,
предоставени им за управление - за тяхна сметка;
2. Министерството на околната среда и водите (МОСВ) - в горските територии и земите от
защитените територии - изключителна държавна собственост по смисъла на Закона за
защитените територии, за сметка на неговия бюджет;
3. учебно-опитните горски стопанства (УОГС) - в управляваните от тях горски територии,
както и в такива, предоставени им за управление - за тяхна сметка;
4. общините - в горски територии - общинска собственост, както и в такива, предоставени
им за управление - за сметка на общинския бюджет;
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5. собствениците и ползвателите на гори и земи в горските територии извън посочените в
т. 1 - 4, на гори в земеделските територии и на обекти във или в близост до тях - за тяхна
сметка.
Органите на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"
(ГДПБЗН) към Министерството на вътрешните работи (МВР) осъществяват своите
правомощия по предотвратяване, откриване, ограничаване и ликвидиране на пожари в
горските територии съгласно Закона за МВР (ЗМВР) и Правилника за прилагане на ЗМВР.
Изпълнителната агенция по горите (ИАГ), нейните структури и специализирани
териториални звена контролират изпълнението на действията, мерките и мероприятията,
както и спазването на изискванията за защита на горските територии от пожари.
Държавните предприятия по чл. 163 ЗГ чрез ДГС/ДЛС и УОГС, МОСВ, както и
общинските и частни горски структури организират система за своевременно откриване
на пожари в горските територии, създават организация и участват в тяхното гасене.
Противопожарното устройство на горските територии включва проектирането на
система от лесовъдски, лесокултурни, лесотехнически и други мероприятия, наречени
общо противопожарни мероприятия, с цел предотвратяване възникването на пожар в
горските територии, ограничаване на тяхното развитие и разпространение и осигуряване
на условия за своевременното им откриване и успешно гасене. В плановете
противопожарните мероприятия се залагат по вид, обем и параметри, утвърдени с планове
на дейностите за опазване на горските територии от пожари. Собствениците и/или
ползватели на сгради и постройки осигуряват и поддържат минерализована ивица с
широчина не по-малко от 3 м, която отделя имотите им от горските територии. Лицата,
стопанисващи пътищата, които минават през и/или покрай горски територии, изпълняват
следните противопожарни мерки и изисквания към пътищата и местата за спиране и
паркиране на превозни средства:
1. поддържат чисти от сухи треви, дървесни отпадъци и други горими материали
банкетите и канавките на пътищата от пътната мрежа;
2. провеждат санитарни противопожарни мероприятия съгласно изискванията на
утвърдените планове за дейностите по опазване от пожари, горскостопански планове и
програми, както и в плановете за управление на защитените зони и защитените територии
покрай пътищата от пътната мрежа и местата за спиране и паркиране;
3. извършват мероприятията по т. 1 и 2 покрай горските пътища;
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4. отделят местата за паркиране от околните площи с минерализована и/или
санитарна ивица, с параметри, определени в плановете за дейностите по опазване от
пожари, горскостопанските планове и програми, както и в плановете за управление на
защитените зони и защитените територии.
Частите от насажденията покрай пътищата от пътната мрежа и горските пътища се
стопанисват и поддържат по начин, определен с изискванията на утвърдените планове за
дейностите по опазване от пожари, горскостопански планове и програми, както и в
плановете за управление на защитените зони и защитените територии.
Не се допуска поставянето и/или складирането на дървени материали върху
пътното платно на горските пътища по начин, който намалява тяхната широчина. Не се
допуска оставянето на остатъци от сечта на горите на разстояние, по-малко от 20 м от
краищата на пътните платна на пътищата от републиканската пътна мрежа, на горските
пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на платната на останалите
автомобилни пътища.
Местата за палене на огън в горските територии се определят в съответствие с
предвиденото в плановете за дейностите по опазване на пожари, в горскостопанските
планове и програми, както и в плановете за управление на защитени територии и на
защитени зони, и по възможност да са в близост до водоизточник (язовир, река, ручей и
др.). На определените места се поставят обозначителни знаци с текст: "Място за палене на
огън". Местата представляват огнища с кръгла форма с диаметър не по-голям от 1 м, като:
1. огнището се огражда с венец от камъни с височина не по-малко от 20 см или се
вкопава в земята, като извадената от него пръст се насипва по периферията му;
2. изграденото огнище се обхваща с минерализована ивица с широчина не по-малко
от 1 м;
3. горенето в огнището се организира така, че височината на пламъците да не
надхвърля 0,5 м, а дебелината на слоя тлеещи въглени да не превишава половината от
височината му.
Лицата, собственици или стопанисващи гробищни паркове, сметища, депа за
отпадъци и други обекти, граничещи или изградени в горските територии, са длъжни да
изпълняват следните изисквания за пожарна безопасност:
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1. ограждат с масивна или метална ограда или с телена мрежа с височина не помалка от 1,5 м гробищните паркове, сметищата, депата за отпадъци и други обекти,
граничещи или изградени в горските територии;
2. осигуряват от външната страна на оградата минерализована ивица с широчина не
по- малко от 2 м, която се поддържа в постоянна изправност.
Преди

настъпване

на

пожароопасния

сезон

електроснабдителните

и

електроразпределителните дружества извършват санитарни мероприятия по събиране
и/или изсичане и изнасяне на сухата и паднала дървесна маса и на другите горими
материали в просеките за преминаване на въздушни електропроводни линии през
горските масиви. Горимите материали от сечта се изнасят на разстояние не по-малко от 5
м от краищата на просеките за преминаване на въздушни електропроводни линии през
горските масиви. Не се допуска поставянето и/или складирането на дървени материали в
просеките на въздушните електропроводни линии.
Забранява се оставянето на изсечена храстова растителност, клони и треви в
просеките на въжените линии и лифтовете за транспорт на хора и материали
(включително дългометражните горски въжени линии) и за другите линейни обекти с
постоянен характер, минаващи през горски територии.
Земеделските култури и трайни насаждения, разположени в горските територии
или граничещи с тях, се ограждат с минерализована ивица с широчина не по-малко от 2 м,
изградена в територията за земеделско ползване. Не се допуска натрупването на остатъци
от земеделски култури на разстояние, по-малко от 10 м, както и складирането на груби
фуражи на разстояние, по-малко от 50 м от границите на горските територии.
X. 3. БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА
Табл. 44 Баланс на територията на Община Трън

Баланс на територията
Територии с общо
предназначение
Водни площи

Опорен план
ХА

ОУПО
%
0,63

ХА

%

362,28

Увеличе
ни
ХА

Жилищни функции

0,81
0,01

8,24
2 191,77

ХА

0,63

363,09
Гробищен парк

Намалени

3,81

0,02
8,71
2 182,98

0,46
3,80
8,79

Озеленяване, паркове и
градини

0,00
0,96

0,00
0,96
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Комунално обслужване и
стопанство
Нарушени територии

0,01
5,96

0,01
5,96

0,00
0,51

Неизвестно предназначение

0,00
0,51

0,01
5,19
14
613,00
6
207,58

Необработваеми земи
Обработваеми земи - ниви
Обработваеми земи - трайни
насаждения
Природни забележителности

0,01

25,42

5,19
14 587,03

10,80

6 182,17

0,16

91,02

25,3
8
10,7
6
0,16

25,41

91,02
0,01
8,58

Производствени дейности

0,01

0,22

8,58
146,97

0,26

0,00

40,09

0,07

123,69
Рекреационни дейности,
курорти и вилни зони
Складови дейности

23,28

1,39

38,70
0,01

4,29
Спорт и атракции

0,01
4,29

0,00
2,09
32
257,22

Стопански гори
Терени за паметници на
културата
Територии за възстановяване и
рекултивация
Техническа инфраструктура

56,12

0,00
2,09
32 256,94

0,01
8,27

56,1
2
0,01

7,80

0,01

0,08

0,08

2,66

1 529,32

2,66

100,0
0
Източник: Карта на възстановената собственост

57 476,01

100,
00

44,86
1 530,51

0,28

8,27
0,01
7,80
44,86

Транспорт и комуникации

25,97

1,19
Oбщо

57 476,01

62,45

62,45

XI. ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОУПО ТРЪН
ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОУПО ТРЪН
ГЛАВА I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Общият устройствен план на oбщина Трън обхваща цялата територия на
общината в административо – териториалните й граници, всички населени места в
общината и техните землища, и е основа за цялостното ѝ териториално устройство.
Чл.2. Главна цел на ОУПО Трън е създаването на планова основа за пространствено и
функционално развитие на общата структура на територията, предмет на плана, и
постигане на хармонично единство на урбанизираните структури, съществуващите
природна и антропогенна среда и специфичните социално-икономически условия.
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Чл.3. (1) С правилата и нормативите за прилагане на ОУПО Трън се определят
правилата и нормативите за устройството на отделните видове територии и устройствени
зони на територията на общината, с оглед на нейното ефективно устойчиво развитие и
създаването на благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението.
(2) Правилата и нормативите за прилагане на ОУПО Трън, текстовата част от плана и
графичните материали към него, включително схемите, са неразделна част от плана.
Правилата и нормативите за прилагането на ОУПО Трън са изработени при спазване на
разпоредбите на приложимата действаща нормативна уредба от по-високо ниво и
отчитане на конкретните дадености и условия на територията.
(3) За непредвидените в тези правила и нормативи случаи се прилага действащата
нормативна уредба.
Чл.4. (1) Предвижданията на ОУПО Трън, с които се определят общата структура и
преобладаващото предназначение на териториите, видът и предназначението на
техническата инфраструктура и опазването на околната среда и обектите на културноисторическото наследство, са задължителни при изготвянето на подробните устройствени
планове.
(2) При прилагането на ОУПО Трън за създаване на подробни устройствени планове
правилата и нормативите, определени в Наредба №7 за правила и нормативи за
устройство на отделните видове територии и устройствени зони, се спазват чрез
конкретните стойности, определени от плана, а когато не са определени такива, се спазват
правилата и нормативите в установената стойност или диапазон съгласно в наредбата.
(3) Общият устройствен план няма пряко приложение за разрешаване на строителство.
(4) ОУПО може да се изменя при следните условия:
1. когато настъпят съществени промени в обществено-икономическите и устройствените
условия, при които е бил съставен планът;
2. при възникване на нови държавни или общински нужди за обекти - собственост на
държавата, на общините или на експлоатационните дружества;
3. когато възникнат инвестиционни инициативи, които ще се реализират със средства,
осигурени по международни договори или от държавния бюджет, както и от инвеститори,
сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите;
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4. при отпадне необходимостта от изграждане на сгради, мрежи и съоръжения за
специални нужди на отбраната и сигурността на страната;
5. когато се констатира явна фактическа грешка, имаща значение за предвижданията на
плана;
(5) Изменения на действащия ОУПО се допускат от Общинския съвет по предложение
на кмета на общината или на частни физически или юридически лица, придружено от
задание по чл. 125 от ЗУТ.
(6) Когато изменение на подробен устройствен план налага и изменение на действащия
общ устройствен план на общината, първо се изменя общият устройствен план.
Общинският съвет, който разрешава изработването на проекта за изменение на общия
устройствен план, може да допусне двата плана да се изменят едновременно при
условията и по реда за съответния план, предвидени в закона за устройство на
територията, като изменението на подробния устройствен план се одобрява след
одобряване изменението на общия устройствен план.
ГЛАВА II УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИИТЕ
И ПОЗЕМЛЕНИТЕ ИМОТИ
РАЗДЕЛ I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.5. (1) С ОУПО Трън се определят следните територии с основно предназначение
съгласно чл. 7 от ЗУТ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

урбанизирани територии (населени места и селищни образувания);
земеделски територии;
горски територии;
защитени територии;
нарушени територии за възстановяване
територии заети от водни обекти
територии на транспорта

(2) Границите и обхватът на териториите по ал. 1 се определят в съответствие с
наличното предназначение на териториите (фактическото им ползване) и в съответствие с
предвиждането на общия устройствен план.
(3) Територии с предназначение земеделски, горски или урбанизирани територии могат
да бъдат едновременно и с предназначение защитени територии, определени със закон.
Чл.6. (1) С ОУПО се определя най-общ режим на устройство, който се изразява с цели,
мерки, ограничения и изисквания за опазване, използване, застрояване и развитие на
териториите. Конкретното предназначение на поземлените имоти и границите на
новопредвидените територии за урбанизация се определят с подробен устройствен план,
обхващащ цялата територия.
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(2) Промяната на предназначението на територии и на поземлени имоти с цел
застрояване се извършва въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план при
условията и по реда на Закона за устройство на територията.
Чл.7. С ОУПО Трън се определят следните видове устройствени зони в урбанизираните
територии:
1.
2.
3.
(Тгп);
4.
5.
6.

Жилищни зони с преобладаващо застрояване с малка височина до 10 м (Жм);
Предимно производствени зони (Пп) ;
Зони за обществено озеленяване и конкретно предназначение за гробищни паркове
Зони за рекреация и курортни дейности (Ок);
Зони за рекреация – вилна зона (Ов);
Зони за рекреация – вилна зона (Ов1) със занижени показатели;

РАЗДЕЛ II ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА УСТРОЙСТВО В ОТДЕЛНИТЕ
ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ И УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ
II.1. УСТРОЙСТВО НА ЖИЛИЩНИ ТЕРИТОРИИ
Чл.8. (1) Територията на всички населени места в Община Трън се определя като
жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина до 10 м (Жм).
В тази зона са включени и квартали от гр. Трън, в които има съществуващи сгради с по –
голяма височина.
(2) В бруто площта на жилищните зони по ал. 1 са включени: жилищни терени
(урегулирани жилищни имоти), терени (урегулирани имоти) за обществени и обслужващи
сгради, терени за улици и паркинги и терени (урегулирани имоти) за обществени
озеленени площи.
Чл.9. Урегулирането на поземлените имоти в жилищните устройствени зони става чрез
подробни устройствени планове, изработени при спазване на изискванията на ЗУТ и
Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони .
Чл.10. В жилищните устройствени зони освен урегулирани поземлени имоти с
жилищни функции, отделни поземлени имоти могат да се урегулират с устройствен план
за нежилищни обслужващи обекти, както следва:
1. сгради за социални, учебни, просветни, културни, спортни, здравни и религиозни
дейности;
2. магазини и заведения за хранене;
3. сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;
4. обществени озеленени площи;
5. надземни и подземни гаражи и паркинги за леки автомобили.
6. административни и делови сгради;
7. хотелски сгради;
8. занаятчийски работилници;
9. сгради за безвредни производствени дейности;
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10. бензиностанции, газостанции и автосервизи.

Жилищна
устройствена
зона
с
преобладаващо
застрояване
с
малка височина
до 10 м

Означение

Устройствена
зона

Чл.11. (1) Урегулираните имоти в жилищните устройствени зони се устройват и
застрояват по следните нормативи и правила:

Ж
м

Устройствени параметри
Максимална
Максимална
плътност на височина
на
застрояване,
застрояването в
%
метри
(етажи)
60

10м (3)

Максимална
стойност
Кинт

1,2

на

Минимална
озеленена
площ, %

40

( с изключение
на
съществуващи
жилищни
и
обществени
сгради)

Допълнителни
правила

Една трета от
озеленената
площ трябва да
бъде осигурена
за озеленяване с
дървесна
растителност

(2) Ограниченията за максимална височина на застрояването и Кинт не се прилагат за
спортни, култови и религиозни обекти и съоръжения и обекти от системата на културата –
читалища, театри, музеи и други подобни.
II.2. УСТРОЙСТВО НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕРИТОРИИ
Чл.12. (1) Производствените територии са предназначени за устройство и застрояване
предимно със сгради и съоръжения за производствени и складови дейности, включително
в областта на селското стопанство и отглеждането на животни при спазване на санитарно
– хигиенните норми.
(2) Производствените зони се устройват съгласно изискванията на чл.24, 25 и 26 от
Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони.
Чл.13. (1) Производствените устройствени зони според допустимостта за съчетаване на
дейности са от вида „предимно производствена зона“ (Пп), която се застроява предимно с
производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и
съоръжения. В тях не се допускат производства с вредни отделяния. Допуска се
изграждане на жилищни сгради и общежития за персонала в предприятията, магазини и
заведения за обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионално-технически
училища, професионални бази и сгради на научно-експериментални бази към
предприятията.
(2) При възникнала необходимост се допуска в предимно производствена зона (Пп) да
се обособят група урегулирани поземлени имоти с конкретно предназначение
„високотехнологична производствена зона” (Пс), в които да се изграждат предприятия с
високотехнологични производства, лаборатории, комплекси и сгради за учебна и научноекспериментална иновационна дейност, административни и делови сгради и офиси,
изложбени зали, жилищни сгради и общежития за изследователи, преподаватели и
работещи в предприятията, магазини и заведения за обществено хранене и битово
обслужване, хотели, здравни заведения, спортни и атракционни обекти, озеленени площи.
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Предимно
производствена
устройствена
зона
Високотехноло
гична
производствена
зона, когато се
определя
с
ПУП

Пп

Устройствени параметри
Максимална
Максимална
плътност на височина
на
застрояване,
застрояването
%
в метри
(етажи)
60
-

Пс

50

Означение

Устройствена
зона

Чл.14. Урегулираните имоти в производствените устройствени зони се устройват и
застрояват по следните нормативи и правила:

-

Максимална
стойност
на
Кинт

Минималн
а
озеленена
площ, %

2,0

30

1,5

40

Допълнителни
правила

Една трета от
озеленената
площ трябва да
бъде осигурена
за озеленяване
с
дървесна
растителност

II.3. УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИИ ЗА РЕКРЕАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
Чл.15. (1) Устройствените зони за рекреационни, курортни и допълващите ги дейности
се обособяват като селищни образувания и са разположени извън населените места (Ок)
(2) В границите на устройствените зони за рекреационни, курортни и допълващите ги
дейности се отреждат терени и се урегулират имоти, в които могат да се изграждат:
1. курортни обекти за настаняване и подслон - хотели, пансиони, почивни домове, вили,
санаториуми, къмпинги, бунгала и др.п.;
2. жилищни сгради за постоянно обитаване, в т.ч. за настаняване на курортисти;
3. сгради за общественообслужващи дейности: курортно-лечебни заведения, обекти за
хранене, обекти за търговия, битови услуги, банкови услуги, административни обекти и
др.п.;
4. спортни и рекреационни обекти и съоръжения: спортни полета, игрища, плувни
басейни, пързалки, спортни зали, зали за забавни игри, дискотеки, клубове по интереси,
хоби-ателиета, зали за музика, видеозали, изложбени зали и др.п.;
5. курортни паркове и други озеленени площи за широко обществено ползване;
6. обекти на транспорта и движението: гаражи и паркинги, автогари, пешеходни алеи и
площи, велосипедни алеи, скиорски пътеки и плацове, станции на въжени линии, яхтени
пристанища и др.п.;
7. обекти и съоръжения за стопанско и инфраструктурно обслужване: складове,
ремонтни работилници, автобази, бензиностанции и газостанции, отоплителни централи,
мрежи на техническата инфраструктура, електроподстанции, трансформаторни постове,
помпени станции, пречиствателни станции и др.п.
(3) Устройствените зони за рекреация и спорт се устройват и застрояват по следните
нормативи и правила:
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Означение

Устройствена
зона
Устройствена
зона
за
рекреация
и
курорт

Устройствени параметри
Максимална Максимална
плътност на височина на
застрояване, застрояванет
%
о в метри
(етажи)

Ок

30

-

Максимална
стойност на
Кинт

Минимална
озеленена
площ, %

1,5

50

Допълнителни
правила

Една втора от
озеленената
площ трябва да
бъде осигурена
за озеленяване с
дървесна
растителност

Чл.16. (1) Устройствените зони за рекреационни дейности от типа „вилна зона“ и
допълващите ги дейности се обособяват като селищни образувания и са разположени
извън населените места (Ов)
(2) В границите на устройствените зони за от типа „вилна зона“ се отреждат терени и се
урегулират имоти, в които могат да се изграждат:
1. магазини и заведения за хранене;
2. сгради за социални, здравни, културни, спортни и други обслужващи дейности;
3. малки хотели с до 40 легла;
4. сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;

Означение

Устройствен
а зона

(3) Устройствените зони за рекреация и спорт се устройват и застрояват по следните
нормативи и правила:

Устройствена
зона тип „вилна
зона“

Ов

Устройствена
зона тип „вилна
зона“
със
занижени
параметри

Ов1

Устройствени параметри
Максималн Максимална
а плътност височина
на
на
застрояването
в
застрояване метри
,%
(етажи)
40
височина
на
вилната сграда 7,0 м, а до билото
на покрива - 10 м
(2,5 ет.)
30

височина
на
вилната сграда 7,0 м, а до билото
на покрива - 10 м.
(2,5 ет.)

Максимална
стойност на
Кинт

Минимална
озеленена
площ, %

0,8

50

0,8

50

Допълните
лни правила

Една втора
от
озеленената
площ
трябва
да
бъде
осигурена
за
озеленяване
с дървесна
растителнос
т

II.4. УСТРОЙСТВО НА ОЗЕЛЕНЕНИ ТЕРИТОРИИ
Чл.17. Зелената система на Община Трън включва обществените озеленени площи, в
т.ч. всички паркове, градини, улично озеленяване, извънселищни паркове и горски
паркове, гробищни паркове, ботанически градини, дендрариуми, защитни насаждения и
разсадници. При устройството на зоните за озеленяване в населените места се спазват
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изискванията на Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони.
Чл.18. (1) В границите на населените места и селищните образувания се определят зони
за обществено озеленяване с конкретно предназначение на поземлените имоти „за
гробищен парк“ (Тгп)
(2) В зоната се допуска разполагане на религиозни обекти, мемориални обекти
(надгробни паметници и плочи) и спомагателни и обслужващи постройки, чиито функции
са пряко свързани с предназначението на терена на чиято обща застроена площ е по-малка
или равна на 1% от площта на терена.
(3) Проектът за изграждане на гробище и разширението му в гр.Трън задължително да
предвижда дренажна система с минимална дълбочина 2, 2 м.
II.5. УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИИ ЗА СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Чл.19. (1) Устройствените зони и поземлени имоти за спорт и развлечения са
предназначени за изграждане на покрити и открити обекти за спортни дейности в
населените места, в т.ч. обектите за професионален и масов спорт, описани в §5, т.68 а) от
Допълнителни разпоредби на ЗУТ, с необходимата за функционирането им техническа
инфраструктура.
(2) С подробни устройствени планове за населените места е възможно в преобладаващо
жилищни територии да бъдат определени отделни урегулирани поземлени имоти или
група от урегулирани поземлени имоти, които да бъдат от типа „зона за спорт и
развлечения“.
(3) Устройствените зони за рекреация и спорт се устройват и застрояват според
конкретното предназначение на обекта, без ограничения за плътност на застрояването,
интензивност на застрояването и височина на застрояването. Минималната озеленена
площ заема 20% от площта на поземления имот и една трета от нея се осигурява за висока
дървесна растителност.
II.6. УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ
Чл.20. (1) Устройството на зоните за обществено обслужване се осъществява при
спазване на изискванията на Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони.
(2) С подробни устройствени планове за населените места е възможно в преобладаващо
жилищни територии да бъдат определени отделни урегулирани поземлени имоти или
група от урегулирани поземлени имоти, които да бъдат от типа „зона за обществено
обслужване“ с устройствени параметри: П застр.50%; Кинт 2,5; мин.озеленена площ 30%,
като една трета от нея е предвидена за висока дървесна растителност;
(3) С устройствените планове обектите за обществено обслужване се предвиждат във:
1. жилищните, производствените, курортните, вилните и смесените територии като
отделни обекти в урегулирани имоти с обслужващо значение за съответната територия;

281

2. самостоятелни територии за научни, учебни, здравни, търговски и други комплекси с
обслужващо значение за целия град.
(4) Обектите за обществено обслужване осигуряват следните видове дейности:
1. образование;
2. здравеопазване и социални грижи;
3. култура;
4. религия;
5. административни услуги;
6. търговия, обществено хранене и битови услуги;
7. други общественообслужващи дейности.
II.7. УСТРОЙСТВО НА СМЕСЕНИ МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ ТЕРИТОРИИ
Чл.21. (1) Смесените многофункционални зони се устройват в населените места от
общината независимо от вида им, за да осигурят възможност за развитие на различни
дейности, които не попадат в обхвата на другите устройствени зони; означени са като
Смф:
1. административни и делови сгради;
2. сгради за социални, просветни, учебни, културни, религиозни и други обществени
дейности;
3. търговски и други обслужващи сгради и комплекси;
4. жилищни сгради, в т.ч. със смесено предназначение;
5. хотели и заведения за хранене и развлечения;
6. сгради за безвредни производствени и занаятчийски дейности;
7. бензиностанции, газостанции и надземни и подземни гаражи и паркинги за леки
автомобили;
8. сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.
9. обществени паркинги.
(2) В смесените многофункционални зони задължително се осигуряват необходимите
места за гариране и/или паркиране в границите на поземления имот и съгласно
изискванията на чл. 43, ал. 1 ЗУТ.
(3) С подробни устройствени планове за населените места е възможно в преобладаващо
жилищни територии да бъдат определени отделни урегулирани поземлени имоти или
група от урегулирани поземлени имоти, които да бъдат от типа „смесена
многофункционална зона“.

Означение

Устройствена
зона

Чл.22. Смесените многофункционални зони се устройват и застрояват по следните
нормативи и правила:
Устройствени параметри
Максималн Максимална Максималн
а плътност височина на а стойност
на
застрояване на Кинт
застрояване то в метри
,%
(етажи)

Минимална
озеленена
площ, %

Допълнителни
правила
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Смесена
многофункцион
ална зона

Смф

12/4 ет.

60

II.6. УСТРОЙСТВО
НАСЛЕДСТВО

НА

ТЕРИТОРИИ

2,0

30

С

Една четвърт от
озеленената площ
трябва
да
бъде
осигурена
за
озеленяване
с
дървесна
растителност

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО

Чл.23. Територии с културно-историческо наследство са:
1. териториите със статут на групови паметници на културата, както и териториите на
паметници на парковото и градинското изкуство, културни ландшафти и исторически
места, определени при условията и по реда на ЗПКМ;
2. обособените територии в границите на населените места, съдържащи урегулирани
имоти с паметници на културата;
3. охранителните зони на паметниците на културата - единични и групови, определени
по реда на ЗПКМ.
4. за обекти на НКЦ без определени режим на опазване и териториален обхват, за техни
граници се смятат границите на поземления имот, в който се намират, а за охранителна
зона - територията, обхващаща непосредствено съседните поземлени имоти, а при улици
до 14 метра - и срещулежащите през улицата имоти, както и уличното пространство
между тях.
(2) С ОУПО Трън са определени териториите и охранителните зони на културноисторическото наследство съобразно разпоредбите на ЗПКМ. За археологическите обекти
извън населените места е предвидена охранителна зона от 30м около обекта.
(3) Не се допуска промяна на предназначението на поземлени имоти с културно –
историческо наследство.
(4) Инвестиционните проекти и искания за намеси в защитени територии за опазване на
културното наследство се одобряват и строежите се изпълняват по реда на Закона за
устройство на територията след съгласуване по реда на чл. 84, ал. 1 и 2 от ЗКН.
Чл.24. Археологическите обекти се опазват и устройват съобразно следните режимни
изисквания за териториите им, определени със специални проучвания:
1. за територии с режим „А” на археологически обекти не са допустими
благоустройствени, строителни, селскостопански, мелиоративни и други дейности, които
биха нарушили целостта на почвения слой, като се допуска използването на земята като
пасище;
2. за територии с режим „Б” на археологически обекти не са допустими изкопни работи,
дълбочинна обработка на почвата, засаждане на дървета и култури с дълбока коренова
система, като се допуска плитка обработка на почвата (оран) до 0,25 м;
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3. за територии с режим „Г” на археологически обекти се разрешават всички дейности,
като тези, свързани с изкопни работи, се съгласуват с органите, които следят за опазване
на културно-историческото наследство при условията и по реда на ЗПКМ.
РАЗДЕЛ III УСТРОЙСТВО ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В
ЗЕМЕДЕЛСКИ, ГОРСКИ, ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ
Чл.25. В землищата извън границите на населените места и селищните образувания
устройството и евентуално застрояването на отделни поземлени имоти или групи от
имоти се допуска при спазване на изискванията на приложимата действаща нормативна
уредба.
Чл.26. При условията на чл.25 в землищата извън границите на населените места е
възможно да се изграждат:
1. селскостопански обекти;
2. горскостопански обекти;
3. промишлени и складови обекти;
4. транспортни обекти и съоръжения;
5. обекти и съоръжения на техническата инфраструктура;
6. рекреационни и туристически обекти;
7. спортни обекти и съоръжения;
8. търговски и обслужващи обекти;
9. здравни обекти;
10. обекти със специално предназначение;
11. историко-мемориални обекти.
12. по изключение обекти за постоянно обитаване и обекти за рекреационни дейности
Чл. 27. (1) В земеделски територии за изграждането на обекти по чл.26 е необходима
промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по реда на
Закона за опазване на земеделските земи на основание предвиждане на устройствен план.
Без промяна на предназначението на земеделската земя могат да се изграждат обекти,
чиито функции са съвместими с предназначението на имотите.
(2) С ОУПО се установява режим на превантивна защита, с който се запазва
фактическото им ползване, без да се влошават техните качества, за следните земеделски
територии:
1. земеделските земи от І-ва до V-та бонитетна категория включително, заедно с
прилежащите полезащитни горски пояси;
2. земеделските земи с трайни насаждения;
3. земите, заети от ливади, пасища и мери;
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4. земеделски земи, попадащи в границите на защитени зони по Закона за биологичното
разнообразие.
(3) Промяна на предназначението на поземлени имоти в териториите по ал. 2 се
допуска по изключение за:
1. изграждане на обекти на транспортна и друга техническа инфраструктура и на
комуналното стопанство, включително хидромелиоративни мрежи и съоръжения,
свързани с тяхната експлоатация;
2. разширение на гробищни паркове или за нови гробищни паркове;
3. изграждане на полезащитни и ветрозащитни пояси;
4. изпълнение на дейности и строителство, свързани с опазването и експонирането на
обекти на недвижимото културно наследство.
(4) Допусканията по ал. 2 за земеделски територии, попадащи в обхвата на защитени
зони по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) са приложими, доколкото не
противоречат на плана за управление на съответната защитена зона, заповедта за
обявяване и стандартния формуляр.
Чл.28. В горски територии за изграждането на обекти по чл.26 е необходима промяна
на предназначението и изключване на земите от горския фонд съгласно Закона за горите
на основание предвиждане на устройствен план. Без промяна на предназначението на земи
от горския фонд могат да се изграждат обекти, чиито функции са свързани с
горскостопанската дейност.
Чл.29. В нарушени територии се провеждат мероприятия за ландшафтно
възстановяване
и
рекултивация
на
средата
въз
основа
на
подробни
ландшафтноустройствени планове и технико-устройствени проекти. Изграждането на
обекти по чл.26 е възможно след приключване на предвидените мероприятия и промяна
на предназначението на земята на основание предвиждане на устройствен план.
Чл.30. В защитените територии с културно-историческо наследство необходимите и
допустимите устройствени дейности се осъществяват при условията и по реда на ЗПКМ.
Чл.31. В защитените територии за природозащита мероприятията по опазване на
природната среда и необходимите и допустимите устройствени дейности се осъществяват
въз основа на плановете за управление и устройствените планове, както и на техническите
планове и проекти съгласно Закона за защитените територии.
Чл.32. В територии в обхвата на санитарно-охранителните зони около водоизточниците
на питейни и минерални води и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване
необходимите и допустимите устройствени дейности, в т.ч. допустимото застрояване, се
съобразяват с изискванията на наредбата по чл. 86, ал. 1 ЗУТ.
Чл.33. В територии в обхвата на пътищата (от републиканската пътна мрежа и
общинските пътища) в съответствие със Закона за пътищата (ЗП) могат да се изграждат
търговски обекти, мотели, бензиностанции и газостанции, сервизи, площадки и
съоръжения за поддържане на пътищата и подземни проводи на техническата
инфраструктура.
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Чл.34. В територии в обхвата на енергийни мрежи и обекти необходимите и
допустимите устройствени дейности се съобразяват с изискванията на Закона за
енергетиката (ЗЕ).
Чл. 35. При изграждането на обектите по чл.26 в поземлените имоти в земеделски,
горски, нарушени и защитени територии се спазват изискванията за разстояния от
границите на съседните поземлени имоти по общия ред съгласно чл. 35, ал. 2 от ЗУТ
независимо от това дали съседните имоти са предвидени за застрояване или за други
нужди без застрояване.
Чл. 36. При промяна на предназначението на група съседни поземлени имоти с обща
площ над 30 дка в територия, предвидена с общ устройствен план за застрояване, се
изработва и одобрява подробен устройствен план за цялата територия.
РАЗДЕЛ IV УСТРОЙСТВО НА ТЕРЕНИ ЗА МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА
ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА
Чл.37. Устройството на терени за разполагане на мрежите и съоръженията на
техническата инфраструктура се осъществява при спазване на изискванията на ЗУТ,
Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони и действащата приложима нормативна уредба.
Чл.38. Размерът на необходимите площи за изграждане на пътища се определя, като
към площта, необходима за разполагане на земното платно на пътя, се добави площта на
ограничителните ивици от двете му страни със следните широчини:
1. два метра - при автомагистралите и пътищата от I и II клас;
2. един метър - при останалите републикански и местни пътища.
(2) При корекции на реки, дерета, направа на баражи, диги и др.п. за предпазване на
пътя се осигурява разстояние до 1 м от двете страни на съоръжението.
(3) За опорни пунктове за поддържането на пътищата, предвидени в ЗП, се предвиждат
необходимите терени, определени с проект в съответствие със специфичните
технологични изисквания за тяхната дейност.
Чл.39. Необходимата площ за площадки за открито гариране и паркиране на превозни
средства се определя с подробните устройствени планове по следните нормативи:
1. за леки автомобили - по 22 до 25 кв. м на автомобил;
2. за автобуси - по 50 кв. м на автобус;
3. за съчленени автобуси - по 65 кв. м на автобус;
4. за товарни автомобили с дължина до 12 м - по 40 кв. м на автомобил;
5. за товарни автомобили с дължина над 12 м - по 60 кв. м на автомобил;
6. за мотоциклети - по 4 кв. м на мотоциклет;
7. за велосипеди - по 2 кв. м на велосипед
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Чл.40. Водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения се проектират и
изграждат, като се спазва основното изискване прилежащите им терени да не бъдат
оводнявани, за да не се влошават качествата на околната среда и да не предизвикват
неблагоприятни физико-геоложки процеси.
Чл.41. (1) Необходимите площи при строителство на обекти за водоснабдяване се
определят при спазване на следните нормативи:
1. при помпени станции максималната широчина на ивицата земя, окръжаваща
станцията и нейните съоръжения, е до 3 м;
2. за сграда за охрана при помпена станция, за земни резервоари и кулорезервоари,
когато са самостоятелни обекти, необходимата площ е до 200 кв. м;
3. при земни резервоари максималната широчина на ивицата земя, окръжаваща
резервоара, е до 3 м от стъпките на насипа от всички страни;
4. при кулорезервоари максималната широчина на окръжаващата резервоара ивица
земя е до 1 м от чашата на съоръжението на резервоара.
(2) При водовземания от реки, язовири, езера, подземни води, минерални води, при
водоизточници в защитени водни обекти и при водоизточници, разположени в
строителните граници на урбанизираните територии, необходимата площ, която се
включва в границите на санитарно-охранителната зона на пояс I, се определя съгласно
изискванията на наредбата по чл. 86, ал. 1 ЗУТ.
(3) За урбанизираните територии се спазват изискванията на наредбата по чл. 70, ал. 4
ЗУТ.
(4) Извън урбанизираните територии не се разрешава строителство и разполагане на
трайни насаждения по трасетата на подземните водопроводи и канали на разстояние 3 м
от двете страни на водопровода, мерено по оста му, а за водопроводи с диаметър над 1500
мм - на разстояние, определено с проекта.
Чл.42. Необходимата площ за изграждане на канализационни обекти се определя, като
се прилагат следните нормативи:
1. за пречиствателна станция за отпадъчни води необходимата площ се определя с
проект, като в площадката се предвижда и ивица с широчина 15 м за залесителен пояс
около станцията, мерено от външните страни или от петите на насипите;
2. при помпена станция с черпещ резервоар максималната широчина на ивицата земя,
окръжаваща станцията, сградите и съоръженията, е до 3 м;
3. при септична яма и попивен кладенец максималната широчина на ивицата земя,
окръжаваща съоръжението, е до 2 м, мерено от контурите му.
Чл.43. Разположението, размерите и специалният режим за упражняване на сервитутите
около енергийните обекти се определят с наредбата по чл. 64, ал. 9 ЗЕ.
(2) За стъпките на стълбовете на електропроводи са необходими следните площи:
1. при електропроводи над 400 kV - 300 кв. м/км;
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2. при електропроводи 400 kV - 250 кв. м/км;
3. при електропроводи 220 kV - 200 кв. м/км;
4. при електропроводи 110 kV - 100 кв. м/км;
5. при електропроводи 20 kV - 50 кв. м/км.
Чл.44. Необходимата площ за превантивна охрана за язовири и водоеми се определя от
очертанията на чашата при максимално водно ниво на преливника, определено при
условията на обезпеченост 1 на сто, като при язовирите откъм сухия откос на стената се
добавя ивица, равна на 2 пъти височината на стената, мерено от петата на откоса.
РАЗДЕЛ V МЕРКИ И УСЛОВИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Чл.45. За новите устройствени зони да се осигури приоритетно изграждане на
водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения за пречистване на отпадъчните
води.
Чл.46. Да се имат предвид мерките и спазват конкретните ограничения и забрани
планирани в програмите от мерки в ПУРБ и ПУРН на Заладнобеломорски район и
Дунавски район, в т.ч. и мерките от становищата по екологична оценка /издадени от
МОСВ/ за съответните планове.
Чл.47. Управлението на битовите и строителните отпадъци, образувани на територията на
общината, да става при спазване на изискванията на чл.19 на Закона за управление на
отпадъците.
Чл.48. Извършване на специализирано проучване на подходящи площадки за отреждане
на терени за контролирано съхранение на оборския тор в близост до населените места,
Чл.49. Въвеждане на система от стимули за населението и юридическите лица, която да
насърчи разделното събиране на строителните отпадъци и извозването им до депо за
строителни отпадъци.
Чл. 50. Да се създаде система за разделно събиране и оползотворяване на биоразградими
/зелени и др./ отпадъци с цел намаляване на количеството битови отпадъци,
предназначени за обезвреждане /депониране/.
Чл. 51. Да се спазват забраните, определени в заповедите за обявяване на защитените зони
от мрежа Натура 2000, както и тези в бъдещи планове за управление на защитените зони и
защитените територии на територията на община Трън.
Чл. 52. Началото на строителните дейности в новопредвидените устройствени зони,
свързани с премахване на горска, храстова и тревна растителност, да не се извършва през
размножителния период на повечето животински видове, в т. ч. птици (мес. Април - юни).
Чл. 53. По време на строителните дейности в устройствените зони в обхвата на ОУП, да не
бъдат засягани терени извън определените граници, като същите се маркират с трайни
знаци и табели.
Чл. 54. След приключване на строителните дейности да се извършва цялостна биологична
рекултивация на нарушените площи с тревни смески от местни видове като не се допуска
използване на екзотични и инвазивни видове растения, които създават условия за
регресивни сукцесии.
Чл. 55. При ландшафтното оформяне и озеленяване да не се използват инвазивни и чужди
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растителни видове. Към отделните планове и/или проекти, които ще се изготвят за
устройствените зони и територии на ОУПО Трън, да бъде разработена и реализирана
проектна част „Озеленяване“, като в нея се заложат характерни за геоботаническия район
дървесни и храстови видове, вкл. И по отношение на озеленяването покрай пътната
инфраструктура.
Чл. 56. При разработване на ПУП на УЗ - ЗОв в землището на с. Ломница, фрагментите от
местообитание 6210*, да бъдат включени в зелената система, която по устройствени
параметри е минимум 50% от площта. Целта на мярката е опазване на природно
местообитание 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик
(Festuco Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи), предмет на опазване в защитена
зона BG0000313 „Руй”.
Чл. 57. При разработване на ПУП на УЗ — 60в в землището на с. Ломница, териториите
заети от местообитание 91 ЕО, да бъдат включени в зелената система, която по
устройствени параметри е минимум 50% от площта. В тази устройствена зона, при
изграждане на зелената система покрай р. Ерма, да се предвиди пояс от дървесни видове
от черна елша (Alnus glutinosa) и бяла върба (Salix alba). Целта на мярката е съхраняване
на природно местообитание 91 ЕО* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior
(Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae), предмет на опазване в защитена зона
BG0000313 „Руй”.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Графичен материал:
1.

Опорен план М 1:25 000.

1.1. Част 1 М 1:25 000;
1.2. Част 2 М 1:25 000.
2.

Опорен план на собствеността М 1:50 000.

3.

Топографска карта М 1: 50 000.

4.

Общ устройствен план на Община Трън М 1:25 000.

4.1. Част 1 М 1:25 000;
4.2. Част 2 М 1:25 000.
5.

Действащи и влезли в сила ПУП М 1: 50 000.

6.

Регионални условия и връзки на Община Трън в Югозападния район по NUTS 2 М

1:250 000.
7.

Центрове на растеж и оси на развитие в обхвата на Област Перник М 1:200 000.

8.

Селищна структура и обитаване М 1: 50 000.

9.

Обществено обслужване и социална инфраструктура М 1: 50 000.

10. Транспортна схема М 1: 50 000.
11. Инженерна инфраструктура, телекомуникации и електроснабдяване М 1: 50 000.
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12. Инженерна инфраструктура ВиК М 1: 50 000.
13. Зелена система, спорт, отдих и туризъм М 1: 50 000.
14. Защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, природни местообитания и
местообитания на растителни видове в засегнати от елементите на ОУП защитени зони М
1: 50 000;
14.1.

Защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 и местообитания на видовете

безгръбначни в засегнати от елементите на ОУП защитени зони;
14.2.

Защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 и местообитания на видовете риби

в засегнати от елементите на ОУП защитени зони;
14.3.

Защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 и местообитания на видовете

земноводни и влечуги в засегнати от елементите на ОУП защитени зони;
14.4.

Защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 и местообитания на видовете

бозайници без прилепи в засегнати от елементите на ОУП защитени зони;
14.5.

Защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 и местообитания на видовете

прилепи в засегнати от елементите на ОУП защитени зони.
15. Защитени територии в обхвата на ЗКН М 1: 50 000.
16. Защитени зони, защитени, нарушени и застрашени от бедствия територии М 1:
50 000.
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