
П Р О Г Р А М А 
за  управление на община Трън 

за мандат 2019-2023 година 

 
Програмата е структурно и функционално зависима от основния 

стратегически  документ – Общинския план за развитие на община Трън 

2014 – 2020 година. Приоритетите на управлението са в съответствие със 

съществуващите и действащи стратегически документи, програми и 

планове на национално и местно ниво: Стратегията „Европа 2020” и 

Националната програма за реформи на Република България (2011-2015 г.), 

Регионалния план за развитие на Югозападен район за периода 2014-2020 

г., Областна стратегия за развитие на област Перник за периода 2014-2020 

г., Общинския план за развитие на община Трън 2014 – 2020 година 

отчитайки спецификите на местното развитие в община Трън.  

В управленският мандат 2019-2023г.  предстои изработване на 

основни стратегически документи за новият програмен период 2020-2027 

г. както на национално, така и на регионално и местно ниво. В тази връзка 

сега представената програма подлежи на актуализация и преработка след 

приемането на горецитираните стратегически документи. 

Визията за Община Трън в ОПР на Община Трън 2014-2020 е: 

Община Трън, осигуряваща високо качество на живот чрез развиване 

на човешкия потенциал, привличане и задържане на младите хора, 

стимулиране на бизнеса и подкрепа за развитие на модерна туристическа 

дестинация в синхрон с принципите за опазване на околната среда. 

 

Основна цел 

 

Основната цел на програмата 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. 

 

Специфични цели: 
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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 

 Увеличаване нивото на достъпност и свързаност на селища и 

територия.  

 Осигуряване на качествена водопроводна и канализационна 

инфраструктура на община Трън.  

 Чисти населени места в община Трън.   

 Осигуряване на условията за здравословен начин на живот.  

 Създаване и поддържане на модерна база за предоставяне на 

съвременни образователни и културни услуги.  

 Осигуряване на съвременни здравни и социални услуги на 

населението чрез инвестиции в материалната база. 

 Превенция и ограничаване на рисковете и последствията от  

глобалните промени на климата в община Трън.  

2. Създаване на устойчив икономически растеж  и стимулиране на 

МСП в община Трън  

 Подкрепа за развитие на предприемаческа дейност и осигуряване на 

квалифицирана работна сила 

 Модерно и бързоразвиващо се селско стопанство в община Трън.  

 Повишаване на експертния потенциал в селското стопанство 

 Съвременна роля на туризма в контекста на ролята му като основен 

структуроопределящ компонент на местната икономика 

 Активно развитие на туристическите дейности чрез интегриран 

подход и целенасочени действия 

 Насърчаване обмена на добри практики в областта на туризма и 

подобряване на цялостната туристическа визия на общината 

3. Стимулиране на заетостта и осигуряване на привлекателна 

образователна среда, качествено здравеопазване и активни социални 

политики 

 Гарантиране на свободен достъп до обучения и възможности за 

преквалификация  

 Създаване на условия за придобиване на нови знания, 

професионална квалификация на лицата, изключени от пазара на труда и 

повишаване нивото на заетост на местно ниво 

 Създаване на стимули и предпоставки за квалификация и 

преквалификация на заетите лица и устойчивост на работното място 

 Модерна образователна система в община Трън. 

 Ефективни социални услуги за уязвимите групи в община Трън.  

 Осигуряване на възможности за квалификация и преквалификация на 

предоставящите образователни, социални и здравни услуги в община Трън  

4. Постигане на ефективно и ефикасно местно самоуправление 
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 Добро управление в синхрон с местното развитие и население 

 Достъпно, прозрачно и отворено към гражданите управление  

  Повишаване на административния капацитет 

5. Ефективни партньорства и партньорски мрежи на национално и 

транснационално ниво 

 Реализация на ключови регионални проекти и сътрудничества в 

подкрепа на устойчивото развитие на община Трън. 

 Постигане на устойчиво местно развитие  

 

При изпълнение на дейностите, свързани с постигане на начертаните 

по-горе цели, ще бъдат спазвани принципите за законосъобразност, 

прозрачност, публичност, приоритетност на обществените интереси, 

ефективно и целесъобразно използване на финансовия ресурс, 

приемственост в най-добрите политически, административни, бизнес и 

други практики, екипност и сътрудничество. 

 

Основни принципи в управлението: 

 Надграждане на постигнатото; 

 Отговорно отношение към общината и гражданите; 

 Активен диалог с гражданите, както за проблемите, така и за 

развитието на Община Трън. 

 Прозрачност, отговорност  и контрол при управлението на 

общинската собственост. 

 Откритост, отчетност и гарантиране на обществения интерес при 

разходването на общинския бюджет. 

 Спазване на закона, зачитане на обществените очаквания и нулева 

толерантност към корупцията. 

 

Мерки за изпълнение на поставените цели: 

 

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 може да се 

постигне частично изпълнение на целта. Разработването на проектна 

документация и кандидатстване за средства от външни източници към 

момента е възможно чрез механизмите на ПРСР 2014-2020, където 
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съгласно националните стратегически документи общината ни е 

бенефициент.  

В краткосрочен план предстои изпълнението на проект 

„Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици, 

тротоари в община Трън“ финансиран чрез мерките на ПРСР 2014-2020. 

Изработен е проект и предстои инсталиране на съоръжение за Wifi 

свободни зони в центъра на гр.Трън и селата Филиповци, Туроковци и 

Зелениград. 

Мерки за изпълнение на целите са намиране на финансиране за 

ремонт и рехабилитация на улици и тротоари в населените места на 

община Трън, ремонт и рехабилитация на общински пътища на 

територията на  община Трън, изграждане на нови или рехабилитация на 

съществуващи селскостопански и горски пътища, алеи и пътеки и др. 

Следващата подмярка за осигуряване качеството на живот е 

изграждане на качествена водопроводна и канализационна инфраструктура 

на община Трън.  

Водоснабдяването на населените места се извършва чрез подземни 

водоизточници/каптажи/, гравитачно. За населените места Трън, с.Банкя, 

с.Врабча, с.Ездимирци и с.Ерул водоснабдяването е помпажно. В с.Бохова 

водоснабдяването се извършва чрез открит водоизточник.  

Приоритетна подмярка за решаване на проблемите за 

водоснабдяване на град Трън е изграждане на довеждаш водопровод от 

с.Банкя. Съществуващият често аварира, води до големи загуби на вода и 

крие рискове за водна криза. Изработена е проектна документация, 

извършени са всички съгласувателни процедури, краткосрочната цел е 

намиране на източник на финансиране. 

В капиталовите разходи ежегодно ще се включват малки обекти със 

съществено социално значение за решаване на проблеми с 

водоснабдяването и канализацията на населените места на общината. 

Важен елемент на ВиК инфраструктурата е изграждане на ПСОВ за 

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

Чистата и защитена от замърсяване околна среда е приоритет за 

развитието на общината, гарантира здравословния начин на живот на 

населението и 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 от 10 години не е подменян автопарка и е належащо 
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закупуване на минимум два сметосъбиращи автомобили, отговарящи на 

новите еконорми.  

Мярка за дългосрочно програмиране на процеса е изработване на 

съвременна Програма за управление на отпадъците, отговаряща на новите 

изисквания. 

В краткосрочен план ще се реализира проект за Рекултивация на 

депо за ТБО в местността Мечи дол, гр.Трън. 

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. 

За периодът на управление важен елемент е създаване на 

благоприятна и здравословна образователна среда в действащите 

образователни институции. Предприети са мерки за въвеждане на 

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

проблема за промяна на начина на отопление на институцията, като с цел 

намаляване на вредните емисии ще се търсят възможности за подмяна на 

отоплителната система с по енергийно ефективна. Мерки за енергийна 

ефективност предвиждаме да се въведат и в ДГ „Ален мак“, като също се 

предвижда подмяна на източника на отопление.  

Краткосрочна цел и важна подмярка също е въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в сградата на СУ“РТ“ гр.Трън. С цел подобряване 

на инфраструктурата в социалната сфера важни мерки са: ремонт и 

реконструкция на сгради и помещения в подкрепа разкриването на 

социални услуги в общността или услуги за обществена подкрепа; 

инвестиции в оборудване и обзавеждане на новоразкрити социални услуги 

в общността и/или услуги за обществена подкрепа. 

Общината ще съдейства за 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 с цел запазване на културно-историческото 

наследство и подкрепа на различните форми на туризъм, за възраждане на 

традициите. 

Превенцията и ограничаване на рисковете и последствията от  глобалните 

промени на климата в община Трън е важна подмярка за която се 

предвиждат следните действия: оборудване, подновяване на машинния 

парк и екипировката на службите и групите за борба с пожарите и 

природните бедствия на територията на община Трън; въвеждане на 

превантивни противопожарни мерки в горския фонд на община Трън;  

обновяване и модернизация на системата от пожарни кранове и хидранти 
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на територията на община Трън; създаване на нови горски насаждения и 

поддръжка на съществуващите такива в община Трън. 

 

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. 

За периода на управление основен приоритет в решаването на тази 

цел е стимулиране на развитието на преработваща промишленост на 

територията на община Трън, подкрепа за създаване и развитие на 

микропредприятия създаващи нови работни места и разнообразяващи 

местната икономика; подкрепа за технологично обновяване на микро и 

малките предприятия на територията на община Трън; подкрепа за 

изпълнението на дейности постигащи енергийна независимост и/или 

намаляване ползването на енергия, включително чрез обновяване на 

енергийната база; инвестиции за осигуряване на безопасни и здравословни 

условия на труд и намаляване на производствените разходи; въвеждане на 

технологии, процеси, машини, системи и методи намаляващи или 

ограничаващи вредното въздействие върху околната среда на фермите, 

земеделските стопанства, кооперации и производствени предприятия. 

Изпълнението на тези подмерки е възможно чрез създаване условия, 

издаване разрешения, съдействие при съгласуване и други действия 

стимулиращи местната инициатива.  

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.   

Община  ще продължи да стимулира предприемачеството чрез 

подобряване на бизнес средата в община Трън чрез търсене на иновативни 

алтернативи за развитие, съобразени с възможностите и нуждите на местно 

и регионално ниво; инвестиционна подкрепа за въвеждане на нови ИКТ-

базирани услуги, производство и методи на разпространение, приложения 

за електронна търговия и други в предприятията на територията на община 

Трън; подкрепа за участие в национални и международни изложения на 

предприятия с цел популяризиране на местното  производство и в 

програми за привличане на чуждестранни инвестиции; подкрепа за 

сертификация и въвеждане на международно признати системи за контрол 

на качеството и производството в съществуващи и новосъздадени 
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предприятия; осигуряване на вътрешнофирмени обучения за квалификация 

и преквалификация на наетата работна ръка във връзка с въвеждането на 

нови производства, продукти и технологии в предприятията в община 

Трън; осигурява на висококвалифицирани и образовани кадри до 29 

годишна възраст на предприятия в общината посредством активно 

промотиране на предоставяните възможности за стимулиране на 

младежката заетост на бизнеса; многостранно сътрудничество за 

адаптиране нуждите на бизнеса към образователната система на местно 

ниво; привличане на млади специалисти от различни области за работа и 

живот в община Трън – като атрактивно място за живот и създаване на 

семейство. 

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 стопанства в община Трън; 



8 

 

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. Ще се 

стимулира и предоставянето на информационна и консултантска подкрепа 

за земеделските и горски стопанства, и фермите на територията на община 

Трън. Професионално обучение и придобиване на умения от млади 

фермери в община Трън ще се подкрепя чрез участие в програми и проекти 

както по оперативни програми, донорски програми на международни 

организации, така и чрез разработване на нови стратегически документи в 

областта на селското стопанство и селските райони. 

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 Общинския план за развитие 

2014-2020 бяха определени специфични цели, които в голяма степен бяха 

изпълнени, като се приложи интегриран подход и извършени целенасочени 

действия за развитието на туристическите дейности.  

В продължение на изпълнението на стратегическите цели Община Трън в 

тази подмярка за следващия управленски период предвижда както 

разработване на нова стратегия за развитието на туризма като неразделна 

част от бъдещият план за развитие така и продължаване на дейността за 

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. 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 стимулиране на регионалното 

сътрудничество в областта на туризма – създаване на нови и  развитие и 

надграждане на вече съществуващи съвместни туристически продукти. 

Поставените мерки ще се изпълняват в партньорство между местната 

власт, бизнеса, НПО и гражданите за развитие на туризма като водещ 

отрасъл и търсене на възможности за финансиране и инвестиции на местно 

ниво. 

Ще продължи опазване и развитие на културните традиции в община 

Трън чрез Фестивал на българската народна песен в памет на Гюрга 

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

Община Трън ще насърчава  създаване на транснационални 

партньорства в областта на туризма; обмена на добри практики в областта 

на развитието на туризма; ще подкрепя създаденото туристическо 

сдружение на местно ниво; ще продължи участието  в туристически 

форуми, изложения борси на национално и на международно ниво и 

организиране на тематични кампании в и извън страната за 

популяризиране на дестинация „Трън”; създаване на трансграничен арт 

център. 

В резултат на трансграничен проект и програмата за селски район бе 

изградена инфраструктура парк за отдих и приключенски център на 

националния туристически обект „Ждрелото на река Ерма“. С цел 

устойчивост на проектите в управленската програма предвиждаме чрез 

капиталови средства да се реновират парковите части и ремонтират 

съоръженията с цел безопасност на туристите. 

 

3. Стимулиране на заетостта и осигуряване на привлекателна 

образователна среда, качествено здравеопазване и активни социални 

политики 

Изпълнението на мярката ще се осъществи 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 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. 

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,  обмяна на опит и платформи за 

споделен опит. 

Осигуряването на привлекателна образователна среда ще се постигне 

чрез развитие на модерна образователна система в община Трън. Една от 

най-важните сфери от обществения живот е образованието. През 

настоящия мандат от страна на общината ще се направи всичко възможно 
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за оказване на съдействие и подпомагане на училище СУ “Гео Милев”,  

ДГ“Ален мак” и други звена от системата; подобряване на материално-

техническата база – чрез текущо поддържане, ремонт и оборудване на 

изградените спортни площадки и игрища; осигуряване на равен достъп до 

образование на деца от всички етноси на територията на община Трън. 

Чрез гореизброените подмерки се цели стимулиране на учениците и 

семействата им да живеят на територията на общината.  

Община Трън чрез работата на отговорните служители,  е основен 

инициатор на превантивната дейност сред младежите срещу 

разпространение и употреба на наркотични вещества, хулигански прояви, 

детска престъпност. 

Очаквани резултати са осигуряване на качествено образование, 

съобразено с динамиката и новите изисквания на съвременното общество. 

Това може да се постигне чрез осъществяване на партньорство между 

институциите. Интегрирането на деца от малцинствените групи. 

Следващата подмярка е предоставянето на ефективни социални 

услуги за уязвимите групи в община Трън.  

През мандат 2019-2023г. ще се предприемат действия за разширяване  

и подобряване качеството на социалните услуги чрез подкрепа на 

дейността на Център за обществена подкрепа за работа с деца и семейства 

в риск, оптимизиране работата и дейността на Домашен социален 

патронаж, поддържане и развитие на базата. 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. Тенденцията е да се утвърди дейността и да се предоставя чрез 

делегиран бюджет услугата за ранно детско развитие, като стимул за 

повишаване на раждаемостта и превенция на заболявания в ранна детска 

възраст. На по-високо ниво ще се предоставя и услугата домашен 

патронаж, като в момента се работи по внедряване на нова 

медикосоциална услуга чрез съвместен проект с Община Земен.  

 Ще продължи дейността по изграждане на съоръжения за 

осигуряване на достъп за хора с увреждания до сгради - общинска 

собственост. 

Финансирането на част от гореописаните дейности ще се извърши 

чрез кандидатстване по Програми, свързани с подобряване и подпомагане 

живота и ежедневието на хора от специфични социални групи. 

Общината ще 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; Център за социална интеграция и рехабилитация 

с капацитет 20 лица в гр. Трън. 

Общината  осъществява и ще продължи да осъществява подкрепа на  

Клуба  на пенсионера в гр.Трън. 
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Важна дейност в програмния период  е осигуряване на възможности 

за квалификация и преквалификация на предоставящите образователни, 

социални и здравни услуги в община Трън; осигуряване  на  медицинско  

обслужване на децата  и  учениците  от  детска градина ДГ “Ален мак”  и 

СУ “Гео Милев”, подкрепа и пълно  съдействие на  общопрактикуващите 

лекари чрез двама здравни медиатори.  

Приоритет е в сферата да се работи за подобряване на материално-

техническата база, оборудване на социалните заведения, клубове на 

пенсионера и хора с увреждания в общината; да се гарантира устойчивост 

на проектите за предоставяне на услуги за ранно детско развитие и 

патронажна грижа. Общината ще изпълнява своите отговорности в 

предоставяне на личната помощ съгласно ЗЛП и в изпълнение и на други 

документи свързани с решаване на проблемите на социалните услуги в 

общността. 

 

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. Като 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; 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 предстои внедряването на електронни 

административни услуги. Друга важна задача 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/
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Важна подмярка е повишаване на административния капацитет чрез 

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 следващия план за развитие на общината и подготовка 

на други 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. 

Важна част в местното самоуправление е участието в партньорства и 

партньорски мрежи на национално и транснационално ниво. 

Община Трън подкрепя реализация на ключови регионални проекти 

и сътрудничества в подкрепа на устойчивото развитие на община Трън 

като модернизация път II – 63 Перник – Брезник – Трън - Стрезимировци   

в сътрудничество с областна администрация Перник и заинтересованите 

общински власти.  

Община Трън ще продължи да търси сътрудничества за подобряване 

и развитие на нови образователни, здравни, социални и общностни услуги 

в рамките на трансгранично сътрудничество между община Трън и други 

общини; проекти за осъществяването на трансграничните и 

транснационални сътрудничества за подобряване свързаността и 

достъпността на селските и отдалечени райони с други териториални 

единици на същото или на по-високо ниво; осъществяването на 

трансграничните и транснационални сътрудничества, фокусирани върху 

опазване на околната среда и превенция на рисковете от глобалните 

промени в климата; насърчаване на кооперирането между местни 

организации и чуждестранни такива, включително и създаването на 

международни и европейски сдружения; участие в европейските 

граждански инициативи – комуникация, обмен и сътрудничество на 

гражданско ниво с различни държави членки на ЕС. 

За постигане устойчиво местно развитие Община Трън участва и 

подкрепя развитието на местната инициативна група – „Трън–Брезник-

Божурище” и ключов приоритет е участието на местната инициатива чрез 

изработване на стратегия за ВОМР –  важен механизъм за развитието на 

малкия и среден бизнес и в развитието на общините. 
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Развитието на Общината е в пряка връзка със стимулиране 

създаването на сдружения, партньорства в различни сектори, клъстери в 

областта на  земеделието, храните, туризма и др. Участието в сдружения на 

общини, трансграничното сътрудничество, дава нови възможности за 

търсене на външно финансиране за решаване на ключови за общината 

проблеми. 

Очаквани резултати 

- Подобрена и благоустроена жизнена среда за населението; 

- Чиста и сигурна околна среда; 

- Устойчив растеж в икономическото развитие на общината; 

- Стимулиране на заетостта и трайно намаляване нивото на 

безработица и социално изключване; 

- Осигурени грижи за хората в неравностойно положение; 

- Модернизирана и развита образователна мрежа 

- Качествено здравеопазване; 

- Запазване на културно-историческото наследство чрез модерни и 

работещи културни институции; 

- По ефективна администрация с оптимизирани разходи. 

- Нулева корупция. 

 

Настоящата управленска програма има задачата да покаже 

принципите, приоритетите, целите и дейностите чрез които ще се 

реализират, както и очакваните резултати за работата на управленския 

екип през мандат 2019-2023 г.  

Популяризиране на реализацията и постигнатите резултати ще бъдат 

достъпни на обществеността чрез всички средства за масова информация и 

комуникация. 
 

 

  

 

 

 
 


