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Настоящият отчет е изготвен в съответствие с Програмата за управление на Кмета 

на община Трън за мандат 2019-2023 г. и се отнася за периода 01.01.2021г– 

31.12.2021г. 

Отчетът е документ, който дава информация за извършените дейности през 

годината с цел реализация на управленската програма и достигане на заложените 

приоритети и цели на местно, регионално  и национално ниво. 

Същият ще бъде публикуван на сайта на Община Трън. 
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УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, СКЪПИ ЖИТЕЛИ НА 

ОБЩИНА ТРЪН, 

Измина една трудна  година от мандат 2019 – 2023 г. В името на 

прозрачността и водейки се от убеждението, че колкото по-отворена към 

гражданите е Общината, толкова по-лесно ще изберем правилния път за 

развитие, независимо колко и какви препятствия ще има по него, искам да 

представя на вашето внимание Отчет за изпълнените дейности за реализация на 

управленската програма  за изминалата 2021 година. 2021 бе година, белязана 

от пандемията от Ковид-19. Тя беше трудна, особено за малки общини като 

нашата. В условията на безпрецедентна пандемия, нашата най-важна мисия и 

най-голямо предизвикателство бе опазването на живота и здравето на 

съгражданите ни и в същото време пълноценно изпълнение на дейността и 

подобряване на всички сфери на съвременния живот. Годината бе трудна  и от 

гледна точка на нестабилността на централната власт - бяхме изправени пред 

предизвикателството от три избора за народно събрание и избор за президент и 

вицепрезидент на републиката. Въпреки това направихме всичко възможно, 

при стриктно спазване предписанията на здравните власти и наложените 

противоепидемични правила, да изпълняваме функциите, дейността и  

задълженията на администрация на местното самоуправление,  вменени ни с 

нормативната уредба 

В представянето си на отчета ще дам информация относно свършеното в 

основните аспекти, предвидени в управленската програма, за бъдещо развитие 

на община Трън. 

 

Основна цел 

Основната цел на програмата за управление е създаване на условия за 

качественото оползотворяване на ресурсите на общината чрез активен процес 

на сътрудничество, професионален подход и приобщаване на младите хора. 

Това е възможно чрез стимулиране  на местната икономика за включване в 

различни проекти и програми на Европейския съюз за създаване на условия за 

по-пълна трудова реализация на хората, за подобряване  цялостната 

инфраструктура, съчетано с богат духовен и културен живот; подобряване на 

бизнес-средата, намаляване на безработицата; подобряване на жизнената среда 

и стандарта на живот; повишаване на административния капацитет, 

усъвършенстване и модернизиране на административното обслужване. 

 

За постигането на основната цел, последователно и решително 

изпълняваме заложените специфични цели в програмата, чрез реализацията на 

дейности и проекти, както следва: 
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1. Благоустрояване на територията на общината и осигуряване на 

качествена инфраструктура, подобряване на състоянието на околната 

среда и осигуряване на сигурна жизнена среда за населението 

 

Увеличаването на нивото на достъпност и свързаност на населените места 

чрез инвестиции в ремонт, рехабилитация на съществуващи и изграждане на 

нови пътища е важна подмярка за програмата за управление. С наличните 

възможности на общинския бюджет за 2021г бяха реализирани следните обекти 

в град Трън на обща стойност 423588,95лв без ДДС: 

1. Основен ремонт на ул. „9 ти септември“ от ОТ  28 до ОТ 22              

2. Основен ремонт на ул. „Чарчалат“ от ОТ  278 до ОТ 276                   

3. Основен ремонт на ул. „Мир“ от ОТ 10А до ОТ 11Б                            

4. Основен ремонт на ул. „Юрий Гагарин“ от ОТ 12 до ОТ 10Б             

5. Основен ремонт на ул. „Възраждане“ от ОТ 10 до ОТ 9                     

6. Основен ремонт на ул. „Хаджи Димитър“ от ОТ 82 до ОТ 19            

7. Основен ремонт на ул. „Здравец“ от ОТ 25 до ОТ 28                           

8. Основен ремонт на ул. „Стефан Караджа“ от ОТ 15 до ОТ 20 

9. Основен ремонт на улица гр. Трън с ОТ 68а-68б-68в  

10. Основен ремонт на ул. „П. Д. Петков“, 

както и извършени СМР по пътища от четвъртокласната републиканска мрежа 

на територията на общината , както следва: 

- Основен ремонт на път PER 3167 – Слишовци-Реяновци-Бохова    - 

188784,00 лв. без ДДС 

- Основен ремонт на част от четвъртокласната пътна мрежа с. Лялинци – 

24801,61 лв. без ДДС                                                                                                           

 - Основен ремонт на част от четвъртокласната пътна мрежа с. Парамун – 

24801,61 лв. без ДДС 

-Основен ремонт на част от четвъртокласна пътна мрежа с. Ерул   - 

49178,05 лв. без ДДС    

От средствата за капиталови разходи през 2021г е направен основен ремонт  на 

подпорна стена – пътно съоръжение на  ул. „Стефан Рангелов“ гр. Трън 

(29700,02 лв. без ДДС)  и е изградена подпорна стена по ул.„Мурговица“ 

гр. Трън (31100,00 лв. без ДДС) .   

                                                                                                                                                                                                                                                       

През годината приключи и изпълнението на проект „Реконструкция и 

рехабилитация на съществуващи общински улици, тротоари в община Трън“ 

финансиран от ПРСР 2014-2020, в резултат на който са изпълнени СМР на 

следните обекти, на стойност 1050384.22 без ДДС: 

Обект №1 – Реконструкция и рехабилитация на улица "Владо Васев" в град 

Трън – пътно платно. Подобект №1 - Реконструкция и рехабилитация на улица 

"Владо Васев" в град Трън – тротоар. 
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Обект №2 – Реконструкция и рехабилитация на улица "Васил Левски" в град 

Трън - пътно платно. Подобект №2 - Реконструкция и рехабилитация на улица 

"Васил Левски" в град Трън – тротоар. 

Обект №3 – Реконструкция и рехабилитация на улица "Пещерица" в град Трън - 

пътно платно. Подобект №3 - Реконструкция и рехабилитация на улица 

"Пещерица" в град Трън – тротоар. 

Обект №4 – Реконструкция и рехабилитация на улица "Георги Бабичев" в град 

Трън - пътно платно. Подобект №4 - Реконструкция и рехабилитация на улица 

"Георги Бабичев" в град Трън – тротоар. 

Обект №5 – Реконструкция и рехабилитация на улица от ОТ 49-62-61-61а-59 в 

с. Филиповци, община Трън - пътно платно. Подобект №5 - Реконструкция и 

рехабилитация на улица от ОТ 49-62-61-61а-59 в с. Филиповци, община Трън – 

тротоар. 

 

През 2021г, вследствие на неблагоприятни природни явления – проливни 

дъждове и излязла от коритото си река Ерма,  се осъществи аварийно 

възстановяване и реконструкция на моста на река Ерма, гр. Трън, кв. 

Мурговица и подпорни стени при моста, както и аварийно възстановяване на 

подпорни стени в регулацията на гр. Трън, на обща стойност 1 476 181,40 лв. 

без ДДС, осигурени от централния бюджет. 

 

Следващата подмярка за осигуряване качеството на живот е изграждане 

на качествена водопроводна и канализационна инфраструктура на община 

Трън.  

Приоритет за решаване на проблемите за водоснабдяване на град Трън бе 

изграждане на довеждащ водопровод от с.Банкя. Съществуващият често 

аварираше, загубите на вода бяха големи и съществуваше  риск от водна криза. 

През отчетната 2021година, с  финансиране от държавния бюджет, започна 

реконструкцията на довеждащият водопровод за гр.Трън, като стойността на 

СМР е 1805552,69лв без ДДС. Обекта ще бъде завършен и пуснат в 

експлоатация през пролетта на 2022 г. 

В капиталовите разходи ежегодно се включват малки обекти със 

съществено социално значение за решаване на проблеми с водоснабдяването и 

канализацията на населените места на общината като през 2021 година е 

извършен основен ремонт на водопроводната мрежа в с.Лева река на стойност 

33032,50лв без ДДС  

Важен елемент на ВиК инфраструктурата е изграждане на ПСОВ за 

гр.Трън, с цел опазване чистота на трансграничната р.Ерма като  към 

настоящия момент се проучват възможностите за евентуално кандидатстване и 

финансиране. 
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Чистата и защитена от замърсяване околна среда е приоритет за 

развитието на общината, гарантира здравословния начин на живот на 

населението и е важна предпоставка за развитието на туризма като основен 

икономически потенциал.  

В община Трън е  изградена и добре работи система за събиране на 

битовите отпадъци, които се транспортират на регионално депо в гр.Перник. За 

по - ефективно обслужване на населението е необходимо осигуряването на 

допълнителни контейнери за сметосъбиране, предприемане на действия за 

разделно събиране на отпадъци не само в гр.Трън, а и в по големите населени 

места и на места, където се генерират повече отпадъци. Важен елемент на 

системата са сметосъбиращите автомобили, като към настоящия момент 

Общината разполага с три автомобила, изпълняващи услугите по 

сметосъбиране и сметоизвозване по райони на график. През отчетната 

2021година беше закупен третият специализиран сметосъбиращ автомобил с 

възстановени на Община Трън средства от ежемесечните отчисления по чл.64 

от ЗУО. През годината бе изработена и съвременна Програма за управление на 

отпадъците, която е на етап съгласуване. 

С финансови средства от ОПОС по процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG 16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за 

закриване, предмет на процедурата по нарушение на правото на ЕС по дело С-

145/14”,  приключи техническата рекултивация на  депото за ТБО в местността 

Мечи дол, гр. Трън. В следващите три години на терена ще продължи 

извършването на биологична рекултивация, включваща комплекс от 

мероприятия за възстановяване на продуктивността на рекултивираната площ. 

Важна подмярка за осигуряване на здравословна среда е 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. 

През годината започна ремонт на съоръжения в парк Ждрелото на 

стойност 20495,46лв без ДДС и ремонт на екопътеката на стойност 108199,70лв 

без ДДС. Ремонтира се и покривът на хижа Руй, за която предстои процедура за 

отдаване под наем. 

 

Важен елемент за създаване на благоприятна и здравословна 

образователна среда в действащите образователни институции е  въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност, но за СУ „Гео Милев“ остава за решаване 

проблема за промяна на начина на отопление на институцията. Мерки за 

енергийна ефективност бяха въведени в ДГ „Ален мак“, като вече е подменен 

котелът на отоплителната инсталация с енергийно ефективен. 
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Общината съдейства за възстановяване, реставрация, ремонт и/или 

реконструкция на черквите и параклисите в селата и гр. Трън. С Решение № 

4/28.01.2021г Общински съвет Трън даде своето съгласие МИГ „Трън-Брезник-

Божурище“ да кандидатства с проектно предложение „Реконструкция и 

рехабилитация на общински път до Леворечки манастир“ по ПРСР.  

 

2. Създаване на устойчив икономически растеж  и стимулиране на 

МСП в община Трън  

Промените в пазарната среда рязко измениха икономическото развитие на 

община Трън през последните 30 години. Демографската криза също е 

предизвикана от резките изменения в икономиката. В сегашно време 

икономиката на общината основно се реализира от малки и средни предприятия 

в сферата на селското стопанство, дърводобива и услугите. 

Селското стопанство се формира като основен ресор в икономиката на 

общината. Увеличи се интересът на младите хора и тези в средна възраст към 

възможност за развитие в тази сфера. Общината ще стимулира това развитие 

чрез подкрепата на проекти в следните области: 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; инвестиции на земеделските 

стопани и фермерите в община Трън, свързани с изпълнение на агроекологични 

ангажименти и ангажименти, свързани със смекчаването и адаптирането към 

последиците от изменението на климата и/или опазване на околната среда; 

подкрепа за млади фермери; подкрепа за стопанства и ферми, 

ползващи/възстановяващи местни сортове и породи, и свързаните с това 

изисквания за материална и производствена база; инвестиции в процеси и 

технологии за производство на продукти; изграждане и обзавеждане на 

центрове за съхранение на продукция от животновъдните стопанства, 

включително специализиран транспорт; инвестиции за модернизация и 

механизация /инвестиции във физически активи с фокус върху агроекологични 

дейности и биологичното земеделие; инвестиции за постигане съответствие с 

нововъведени стандарти на Общността, приложими за земеделските 

стопанства, фермите и преработващите селскостопанска продукция 

предприятия; инвестиции, пряко свързани с подобряване на енергийната 

ефективност на стопанствата в община Трън; инвестиции в машини и 

съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на 

оборска тор от стопанствата в община Трън; инвестиции за създаване и/или 

презасаждане на трайни насаждения, медоносни дървесни видове за 

производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство 

на биоенергия в предприемачите в селскостопанския сектор на община Трън; 

инвестиции за производство на биоенергия за нуждите на земеделските 
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стопанства в община Трън; преработка на биомаса за производство на енергия 

от възобновяеми енергийни източници за нуждите на ферми, селски стопанства 

и преработвателни предприятия и др.  

Община Трън ще подкрепя и чрез механизмите на различни програми и 

проекти ще стимулира професионално обучение и придобиване на умения от 

земеделски и горски стопани и фермери.  

За съжаление големия механизъм за финансиране на местната инициатива 

чрез Стратегия за ВОМР на МИГ по ПРСР 2014-2020 към момента не е 

действащ, но влизането на подготовка на новия програмен период може да 

отвори този възможност и общината, като основен участник в процеса, ще бъде 

в готовност да се продължи действия по създаване на нова стратегия 

Следващата подмярка подкрепя развитието на туризма като основен 

структуроопределящ компонент на местната икономика. В последните години 

чрез различни проекти по различни донорски програми бе проведена широка 

маркетингова кампания, която допринесе за популяризиране на територията на 

Община Трън като идеално място за туризъм във всичките му направления.  

В продължение на изпълнението на стратегическите цели Община Трън  

разработи нова програма за развитието на туризма 2021-2027г като неразделна 

част от бъдещият план за развитие (ПИРО). Ще продължи подкрепата за 

диверсифициране на различните форми на туризъм за територията на общината 

– културно-познавателен, исторически, екологичен, приключенски, 

алтернативен, ловен, спортен и конгресен; подкрепата на иновативни подходи 

за маркетинг и рекламата на туристическа дестинация „Трън”; ще се стимулира  

регионалното сътрудничество в областта на туризма – създаване на нови и  

развитие и надграждане на вече съществуващи съвместни туристически 

продукти. 

За съжаление, през изминалата 2021година, поради въведените 

противоепидемични мерки не се проведоха вече традиционните за нашата 

община Фестивал на българската народна песен в памет на Гюрга 

Пинджурова”; „От Трън по убаво нема“, „Празник на киселото мляко“, но 

общинското ръководство има амбицията да  продължи популяризиране на 

местното културно-историческо наследство чрез организиране на вече 

съществуващи и нови фестивали и насърчаване на дейности, благоприятстващи 

тяхното развитие в международен план. 

 

3. Стимулиране на заетостта и осигуряване на привлекателна 

образователна среда, качествено здравеопазване и активни социални 

политики 

Изпълнението на мярката се осъществява чрез разработване и прилагане 

на местни инициативи за заетост – регионални програми  и участие в  

национални програми за заетост. Всички действия на Община Трън са насочени 

към намаляване на трайната безработица, намаляване на броя на лицата, 

получаващи социални помощи, подпомагане на младите хора за тяхната 
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трудова реализация, подпомагане на инвалидите и пенсионерите и др. В 

регионален план общината участва във всички структури, определящи мерките, 

стимулите и разпределянето им между институции, фирми и граждани в 

изпълнението на НПДЗ и областните стратегии, а именно Областен съвет за 

сътрудничество и Областният съвет за развитие. През 2021 г. по програми за 

заетост са работили 66 лица, в това число: 13 лица към ОП „Трънска гора“ и 53 

лица към Община Трън. По различните програми заетите и работните места са 

разпределени както следва: по Регионалната програма за заетост - 13 лица; по 

Програма „Старт на кариерата“ – 1 младши експерт; програма Помощ за 

пенсиониране – 1 лице; Програма за обучение и заетост на хора с трайни 

увреждания – 1 лице; Активиране на неактивни лица – 3 лица; ПОЗПБЛ – 

аварийни групи – 27 лица; програма Адаптация към новите условия – 4 лица; 

програма Активиране на неактивни лица – 3 бр.; Програма за продължително 

безработни лица – 13 лица. 

 

В дейността си целим привличане и осигуряване на работни места за 

млади специалисти и осигуряване на приемственост. Един от механизмите е 

създаване на стимули и предпоставки за квалификация и преквалификация на 

заетите лица и устойчивост на работното място, в частност за служителите от 

Общинска администрация чрез участие в програми за обучение и семинари, 

като през изминалата година обученията се осъществяваха предимно в 

електронна среда, предвид пандемичната обстановка. 

От страна на общинската администрация се прави всичко възможно за 

оказване на съдействие и подпомагане на училище СУ “Гео Милев”,  ДГ “Ален 

мак” и други звена от системата за подобряване на материално-техническата 

база и за осигуряване на равен достъп до образование на деца от всички етноси 

на територията на община Трън. Чрез работата на отговорните служители,  

Общината е основен инициатор на превантивната дейност сред младежите 

срещу разпространение и употреба на наркотични вещества, хулигански 

прояви, детска престъпност. 

Следващата подмярка е предоставянето на ефективни социални услуги за 

уязвимите групи в община Трън.  

Въпреки ограниченията през изминалата година, наложени от здравните 

власти, активно извършваше своята дейност Център за обществена подкрепа за 

работа с деца и семейства в риск. За обезпечаване работата на  Домашния 

социален патронаж бе закупен нов автомобил. От предишния мандат 

функционира и към момента се финансира чрез проект по ОП РЧР 2014-2020 

център за ранна интервенция на уврежданията за деца от 0 до 7 години. 

Работата му ще продължи до 01.01.2023г, съгласно подписано допълнително 

споразумение.  

Общината работи в подкрепа на дейността на два Центъра за настаняване 

от семеен тип за възрастни хора с физически увреждания с общ капацитет 25 

места  и Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с 15места; 
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Център за социална интеграция и рехабилитация с капацитет 20 лица в гр. 

Трън, като за нуждите на настанените лица в центровете през изминалата 

година е закупена пералня. 

Продължава да се предоставя социалната услуга „Личен асистент“ по 

Закона за личната помощ, като правоимащите лица са лица с увреждания с 

право на чужда помощ. Назначените лични асистенти са 27 на 27 потребители 

на социалната услуга. От началото на 2021 г. като делегирана държавна дейност 

стартира „Асистентска подкрепа“ за възрастни лица с невъзможност в 

обслужването и лица с увреждания, с право на 100% чужда помощ. 

Назначените социални асистенти са 27 за 34 потребители на социалната услуга. 

Общината  осъществява и ще продължи да осъществява подкрепа на  

Клуба  на пенсионера в гр. Трън, да осигурява    медицинското  обслужване на 

децата  и  учениците  от  ДГ “Ален мак”  и СУ “Гео Милев”, да  подкрепя и  

съдейства на  общопрактикуващите лекари чрез двамата здравни медиатори.  

 

4. Постигане на ефективно и ефикасно местно самоуправление 

Основната цел на община Трън е насочена към постигане на открито и 

добро управление на общинската администрация в интерес на гражданите и 

бизнеса. До този момент са предприети следните мерки: отчетността на 

политиката на общината се осъществява чрез публикуване  на актуална 

информация в отворен и структуриран формат на интернет страницата 

www.tran.bg,  като от м. декември 2021г официалната интернет страница е 

www.tran.egov.bg (Безплатна услуга за федерирани портали, предоставяна от 

ДАЕУ);  общинската администрация създава, поддържа и публикува регистри и 

списъци с обществена информация в Портала за отворени данни; създаден е 

профил на общината в Системата за сигурно електронно връчване,  предоставя 

се услуга за електронна препоръчана поща, чрез която се изпращат и получават 

документи и съобщения от  граждани и организации. Общината поддържа 

устойчив и непрекъснат диалог с гражданите чрез средствата за масово 

осведомяване. Осъществява се интензивна и ефективна комуникация между 

администрацията, гражданите и медиите –важен фактор за открито и добро 

управление на общината.  

За осигуряването на по-добро административно обслужване на 

гражданите и бизнеса от началото на 2021г се предоставят и електронни 

административни услуги чрез  Портала за достъп до електронни 

административни услуги на ДА „Електронно управление“. Важна задача, която 

стои на дневен ред  е окончателното автоматизиране на вътрешният обмен на 

документи и информация в общинска администрация, с второстепенните 

разпоредители на територията на община Трън, включително разработване и 

действие на електронен архив.  

За изпълнение на целта ефикасно и ефективно местно самоуправление е 

необходимо  оптимизиране на организационната структура и подобряване 

процесите на работа в общинската администрация. 

http://www.tran.bg/
http://www.tran.egov.bg/
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Важна подмярка е повишаване на административния капацитет чрез 

надграждащи обучения на служителите от администрацията  за предоставяне на 

електронни услуги; обучения на администрация и ръководен състав за 

осъществяване  на ПЧП инициативи и проекти; повишаване езиковите и 

компютърни компетентности на служителите в общинска администрация и на 

кметските наместници; повишаване и усъвършенстване познанията на 

общинска администрация за планиране и управление на местното развитие с 

цел подготовка на стратегически документи; обучения за формиране на 

специализиран капацитет в отделните административни звена и структури на 

общинска администрация; мотивационни обучение на служителите на 

общинската администрация за постигане на високо ниво на разбираемост и 

ефективност при изпълнението на специфичната публична функция; 

подобряване на координационните процеси между публичните власти на 

местно, областно, регионално и национално ниво, както и на гражданското 

участие в процесите на формулиране и изпълнение на публични политики. За 

съжаление през предходната година обученията бяха малко и се осъществяваха 

в електронна среда, предвид въведените здравни ограничителни мерки, които 

продължават и сега. 

 Независимо от сложната ситуация в страната в момента – липса на 

одобрен бюджет за 2022 година и непрекъснато повишаващи се цени на ток, 

горива и други стоки, общинското ръководство има мотивацията и желанието 

да работи упорито и отговорно за благоденствието и просперитета на жителите 

на община Трън. 

 

 

ЦВЕТИСЛАВА ЦВЕТКОВА – п -  

КМЕТ НА ОБЩИНА ТРЪН 

 

 

 

 

 

 

 

 


