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УВОД
Планът за развитие на община Трекляно в периода 2005-2013 г се
разработва в изпълнение на Закона за регионалното развитие, на други закони
и нормативни актове. През 2004 г. България бе приета за член на НАТО и
предстои приемането й в Европейския съюз на 1 януари 2007 г. В Европейския
съюз е приет 7-годишен период на планиране, който започва на евентуалната
дата на присъединяването ни.
Заедно с това той е и за 2005 и 2006 г. за да се избегне един цикъл за
планиране.
Макар че България официално по всяка вероятност ще стане член на
Европейския съюз на 1 януари 2007 г., планът за развитие на общината е
съобразен с изискванията на основните документи на Европейския съюз Европейската Конституция, Лисабонската стратегия и др.
Европейската конституция урежда основните въпроси на изграждането и
функционирането на Европейския съюз. В нея подобаващо място е отделено на
местните органи на самоуправление.
Лисабонската стратегия съдържа основните стратегически въпроси,
свързани с икономическото и социалното развитие на държавите от съюза.
Програмата е насочена към реформата на финансовите пазари с оглед на
осигуряването на продуктивни и ефективни инвестиции за стимулиране
икономическото развитие на страните-кандидатки. Подобаващо място е
отделено

и

на

иновациите

като

важно

средство

за

повишаване

производителността на труда както за новите, така и за настоящите страничленки.
В програмата от Лисабон са посочени конкретните цифри, които би
следвало да се постигнат в Европейския съюз до 2010 г.
- производството да се увеличи с 40%;
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- да се създадат 20 милиона работни места;
- заетост 70% при мъжете, а за жените 60%;
- реален ръст на БВП 2-2,5%
- 93% навлизане на интернет в училище;
- средно равнище на държавния дълг да се повиши до 64%;
- публичните разходи за образование като дял от БВП да се повишат до 49%.
Предлаганият план на основата на постигнатите резултати в досегашното
развитие на общината е призван да определи основните проблеми, мисията,
приоритетите и задачите, които си поставя

общинското

ръководство

за

икономическото, инфраструктурното, социалното и духовното й развитие;
архитектурно-художественото

оформление;

строителството

и

чистотата;

борбата с престъпността и осигуряването на обществения ред; проблемите на
децата, младежите, жените, болните, инвалидите и пенсионерите. Заедно с
това да посочи и основните направления на развитие на о1делните сфери на
дейност, ресурсите, формите и средствата за реализацията на целите и
задачите.
Подготовката на плана за развитие на общината започна с издаването на
заповед на кмета, в която бяха определени задълженията на отделите и
етапите за неговата подготовка,
В продължение на няколко месеца на основата на писмени методически
материали от експертите, отделите представиха изходни данни за състоянието
на сферите, за които отговарят, Проведени бяха срещи с ръководствата на
някои фирми, с кметските наместници в селата, с ръководствата на някои
политически партии, и неправителствени организации.
Планът за развитие на общината е, разработен в съответствие с
нормативната база и изискванията на науките за управление и комплексно
планиране.
Социално-икономическата

ситуация

в

общината

охарактеризирана като сложна. Общината попада в графата

може

да

бъде
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и за изостанал планински район и за изостанал граничен район.
Визията на общината - Трекляно, община с традиции и устойчиво развитие
на икономиката, добре развито съвременно селско стопанство, оптимално
решаване за етапа, проблемите на отделния човек като личност и гражданин,
на основата на социална пазарна икономика, която осигурява нарастване на
заетостта и доходите на домакинствата.
Приоритетите в развитието на общината са: селско и горско стопанство,
туризъм, създаване на нова и подобряване на съществуващата техническа и
социална инфраструктура.
Реализирането на плана ще доведе до чувствително подобряване
доходите на хората, привлекателността на общината като туристически център.
Приоритетите и специфичните цели на плана отговарят на проектите и целите,
формирани в Областната стратегия за развитие и Регионалния план за
развитие.
I. АНАЛИЗ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА И СОЦИАЛНАТА ОБСТАНОВКА
В СТРАНАТА И ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕТО Й ДО 2013 Г.
България преживява изключително тежки години след 10 ноември 1989 г.
Възприетият грешен модел на преход от социализъм към капитализъм доведе
до катастрофални резултати в икономическата, социалната и духовната сфери
на живота. Спадът в икономиката е тотален. Редица подотрасли на
индустрията практически са ликвидирани. Практически не се обръща
никакво

внимание

на

технологичните

и

високотехнологичните

почти

отрасли.

Селското стопанство поради съвършено погрешна философия за извършване
на т.нар, "поземлена реформа" е поставена на колене. Общата продукция на
земеделието намаля с 40%. Инвестиционната дейност е далеч под критичния
минимум.
Показателят "Брутен вътрешен продукт на глава от населението" според
специалистите е най-укрупненият и най-
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често използвания показател за сравнителен анализ в тази област. В
Полша БВП на глава от населението за 2004 г. е 22785 щ.д., а в България е
3255 щ.д. Изоставането от поляците е 7 пъти. България създава БВП само 19%
от средното за Европа. При поляците това са 33%, а при чехите 55%, а за
Гърция - 66%.
Кредитното и финансовото доверие към страната е крайно ниско,
България заема 65-70 място в света.
Рентабилността на производството след въвеждане на валутния борд се
влошава. Нормите за натрупване са около 11% при 20-22% в развитите и
реформиращите се икономики.
Издръжката на живота продължава да поскъпва. Докато през 1990 г.
месечната издръжка на едно лице от домакинство е 165 лв. през 2004 г. е 320
лв.
Жизненото равнище на хората се влоши рязко. Чувствително намаля
покупателната способност на работната заплата, на пенсиите (напр. на
социалните). Реалните доходи на хората се увеличиха символично, а цените
многократно. Над 80% от населението живее бедно. Много хора не задоволяват
елементарните си физически нужди. Чувствително намаля консумацията на
хляб, захар, плодове, зеленчуци, мляко, месо. Около 10 пъти намаля
строителството на жилища. Богатите станаха 10 пъти по-богати от бедните.
Хората в буквалния смисъл на думата са на ръба на физическото оцеляване.
Плачевни са характеристиките за здравното състояние на населението. Поради
невъзможност да си платят животоспасяващи операции не са малко хората,
които напуснаха преждевременно този свят.
Структурната реформа за сега само изкарва на улицата нови безработни,
без да осигурява препитание. Броят на официално регистрираните надхвърля
400 000 или 12%. Реалната безработица в страната е далеч по-висока.
Сенчестата икономика според Световната банка е около 40% от БВП в
България. Производителността на труда е 10-15 пъти по-ниска от най-развитите
страни в света.
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В резултат на тоталната стопанска разруха образованието, науката,
културата са в окаяно състояние. Старите хора, болните и инвалидите са
оставени на произвола на съдбата. Престъпността силно нарасна, а
правозащитната система силно намали своята ефективност. Много райони и
общини изпаднаха

в бедствено икономическо, социално и екологично

положение,
Затова пред България няма алтернатива, освен тази, да се прави
действителна реформа в името на обикновения българин и решаване на
глобалните проблеми на основата на съвременните световни стандарти.
Реалният изход от положението е свързан с разработката на нова
философия и концепция за по-нататъшното ни развитие. Главното в тази
концепция би следвало да бъде създаването на всички условия и
предпоставки за по-нататъшното всестранно развитие на страната и
обикновения българин.
Затова особено

би

помогнала

разработката на дългосрочна

Стратегия за развитие на страната, в която да се открои главната цел,
подцелите, задачите и конкретните мерки, които трябва да се изпълнят за
тяхната реализация.
Добре би било тази стратегия да бъде приета с консенсус от основните
политически сили и да бъде ръководство за действията на бъдещите български
правителства.
При прогнозата за развитие на макроикономическата и социалната картина
в развитието на страната би следвало да се отчетат благоприятните и
неблагоприятните външни условия, необходимостта от решително провеждане
реформите в страната на поносима социална цена.
По-конкретно това означава да се имат предвид следните обстоятелства:
1. На лице са сериозни проблеми в развитието на европейските страни.
Независимо, че бе въведено еврото като единна евро валута в тях почти няма
ръст на БВП. Сериозни противоречия има между тях по решаване на отделни
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икономически

и

търговски

въпроси

особено

в

областта

на

селскостопанската политика на съюза.
2. България вече е член на НАТО, а най-вероятно на 1 януари 2007 г. ще
стане член на Европейския съюз.
Присъединяването ни към Европейския съюз е свързано с изпълнението
на определени условия:
- Стабилност на демократичните институции;
- Практическо осигуряване върховенството на закона и превръщане на
държавата ни в правова;
- Функционираща пазарна икономика;
- Икономика, способна да издържа на конкурентния натиск на ЕС;
- Изпълнение на критериите за развитие на икономиката.
Докато за стабилността на демократичните институции и функционирането
на правовата държава са необходими по-малко усилия, то за реализацията на
останалите условия са необходими огромни усилия, които просто сме длъжни
да направим.
Това предполага решително повишаване производителността на труда,
увеличаване на произведения БВП на глава от населението, достигане на
поносимо ниво на жизнено равнище до средното за съюза.
Изоставането тук е изключително голямо. Влизането ни в Европейския
съюз не е въпрос на подаяние от него, а преди всичко на вътрешната ни
способност да решим сами собствените си проблеми.
3. Основното, което би следвало да се направи, е да се измени моделът на
извършване на икономическата реформа, като се отчетат националните
особености и се решат по-добре проблемите на отделния човек, на държавата
и се изпълнят критериите и показателите за влизане в Европейския съюз.
Главното в икономическата реформа е тя да бъде социално ориентирана,
като се осигури равнопоставено право на съществуване на държавната,
общинската и частната собственост.
Създаването на данъчни преференции за привличане на
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чуждестранни инвеститори, осигуряване на нови работни места, подкрепа на
българския производител, стимулиране на износа са основните жалони в нея.
4. Очакваният ръст в европейските страни до края на 2013 година ще бъде
2-3% като отговор на положението у тях.
Отчитайки
предпоставки

реалното
и

условия

положение
и

в

изискванията

страната,
за

създадените

присъединяване

към

Европейския съюз можем и трябва да отстояваме реален ръст 7-8%, което
е в основата на настоящата разработка.
Прогнозата за социалната картина е свързана с необходимостта от
отчитане изключителното ни изоставане спрямо членуващите държави от
Европейския, сьюз.
При възможния и необходим ръст на БВП от 7-9% реалният годишен ръст
на доходите може да стане 13-15%.
Това може и трябва да стане при условие, че политическите сили в
страната постигат консенсус по решаване на стратегическите въпроси, а
управляващите съумеят така да подходят, че да направят всичко необходимо
тези възможности да станат реалност.
II.

ОБЩА

ПРИРОДО-ГЕОГРАФСКА,

ТЕХНИЧЕСКА, СОЦИАЛНО-

ИКОНОМИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА.
Община Трекляно е разположена на площ от 252 кв. км. Граничи със
Сърбия, Кюстендилска, Земенска и Трънска общини. Районът е планински,
силно пресечен, известен по географското понятие Краище. Надморската
височина варира от 710 до 1717 м. Територията се характеризира със сложен
геоложки строеж. Тази сложност се изразява в разнообразен по произход и
възраст скален състав. Средногодишният брой от дните с валежи обхваща
една трета от годината като най-много валежни дни се наблюдават през май и
ноември, а най-малко през август и септември.
Релефът оказва сериозно въздействие на посоката и
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скоростта на ветровете. С най-голяма средна скорост на ветровете се
отличават месеците април и май, а с най-малка октомври и ноември.
Водите преминаващи или формиращи се в района могат да бъдат
отделени на две групи - подземни и речни. Подземните води са представени от
карстови и грунтови извори. Най-гопяма река в района е Треклянска, дълга 37
км, в която се вливат Драгойчинска, Средоречка, Метохийска, Бъзовичката и
Косовската реки. Максималната стойност на устойчивост е през април, а
минималните стойности през август.
Разнообразието в релефа и скалната основа обуславя наличието на
различни почвени типове и подтипове, поделени на дълбоки, средно ерозирани
и фрагментирани. Към дълбоките почви с помощта на А и В хоризонти повече
от 80 см спадат алувиално - ливадните, делувиалните, псевдоподземните и
кафяви горски почви. Към средно ерозираните почви спадат варианти на
излишните каменни почви и кафяви горски почви, ерозирани върху кората.
Към плитките почви спадат почвите с неразвит профил 10-15 см, които на
места са ерозирани. Представени са от литосоли и ретосоли. Почвените типове
в района включват канелните, кафявите и горските почви.
Канелните горски почви са разположени по склоновете на Милевска
планина в района северно от Трекляно Шатковски рид и Драгойчински рид.
Азополни почвени видове са разположени върху заливаните речни терени
по долината на Треклянска река. Мозаечния релеф, сложната геоложка основа
и пъстра почвена покривка създават условия за съществуване на различни
фитоценози в района на Треклянско Краище Срещат се следните видове
дървесни растения;
- бук - расте на 1700 м надморска височина;
- дъб - расте на места с южно изложение.
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Срещат се разновидностите - цер, горун, стешак, бор, благун и черен
благун Освен посочените дървесни видове има още:
топола, върба, ясен, кестен, елешка, глог. В горите се срещат вълк, чакал,
лисица, сърна, дива свиня, елен, белка, катерица и др, които са обект на
ловуване. От дивите пернати птици се срещат - сокол, ястреб, кукумявка, бухал,
кълвач, кукувица, сива врана, гарван, славей, полска чучулига, яребица и много
други.
Необработваемата земя е на площ 210894 дка. От нея най-голям
относителен дял имат горите 41,5% (107280 дка) мерите и високопланинските
пасища са 92225 дка - 43,7% от не обработваемата земя.
Обработваемата земя в земеделските територии е на обща площ от 41497
дка или 16,1% от територията на общината.
Обработваемата земя включва площта на нивите, трайните насаждения и
земи по $4 по ЗСПЗЗ с относителен дял съответно 44,6%, 6,1%, 49,2%.
Преобладаващата част от нивите са разположени в землищата на Трекляно,
Уши, Киселица, Драгойчинци.
Най-много ливади има в землищата на Драгойчинци 2985 дка.
Разпределението на земеделските земи по видове собственост е както
следва:
- като частна собственост 145122 дка земи;
- общинска собственост - 2032 дка земеделски земи, в т.ч. 566 дка
включително пасища;
- на религиозни фондации - 3 дка ливади.
Населените места са с обща площ 12954 дка, 2,9% от площта на
общината. От тях 5443 дка се заемат от селищни територии на населените
места в регулация.
Територията на водните течения и водните площи заема 785 дка.
Поливните площи са 1,1% от обработваемата земя.
В района на общината при селата Злогош и Горно Уйно са открити
кварцови жили. За сега недостатъчно е изяснен произходът на желязното
орудяване. Нечисти варовици има в района на Горни и Долни Кортен, Долно
Кобиле и Злогош.
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Установени са следните полезни изкопаеми:
Рудни полезни изкопаеми
- железни орудявания - Чешлянци, Сушица и Добри дол;
- медни орудявания - Злогош, Сушица;
- златни Шатковица, Злогош, Киселица и Чешлянци. Неметални полезни
изкопаеми
- фосфорни - Чешлянци;
- въглища - Горни и Долни Кортен;
- облицовъчни камъни, мрамори, гранити и варовици -Сушица, Брест;
- инертни материали по поречието на Треклянската река. Златоносни
разсипи
- полеогенско грубкластични скали - Злогош;
- плиоценски чакъли - Треклянска река. Интерес представляват само
злато-съдържащите. Най-добре изразените полезни изкопаеми са железните. В
миналото по тях са били извършвани и експлоатационни работи. Установено е
металоморфогенно рудопроменяне в района на с. Чешлянци. То се проследява
по протежението на Милевския навлек. Дължината на железнорудния хоризонт
е 15 км.
Населението на общината от последното преброяване през 2001 г. е 1085
човека, от тях мъже 552, жени 533, в т.ч. деца 57. Броят на заетите лица е 133.
Общият брой на безработните е 42 или 12%, Броят на пенсионерите е 586.
Промишленият отрасъл е представен от цех за бакелитови изделия в с.
Трекляно и някои производствени дейности в потребителска кооперация в
общината, производство на хляб и хлебни изделия и др.
Характерна особеност на общината е високият относителен дял на
естествените ливади и пасища, фактор, който определя специализацията на
селското стопанство - животновъдството (главно овцевъдство и говедовъдство
- на базата на производство на ливадно сено и селективно използване на
естествените
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пасища). Добри възможности съществуват за производство на картофи и
фуражи, както ограничен размер на овощарство и зеленчукопроизводство в
речните долини.
Към 31.12.2004 г. на територията на общината има следните животни:,
овце - 204 бр.
крави -192 бр.
свине 204 бр.
кози - 289 бр.
коне – 10 бр.
магарета -15 брптици - 2000 бр.
Произведената

продукция

е

изключително

за самозадоволяване.

На територията на с. Средорек има мандра, собственост на кооперацията,
която в момента не работи.
Горските територии над 1000 м надморска височина в общината попадат
към планинския климатичен район, средно планинската му част е заета
предимно от букови гори. По-голямата част от горския фонд е собственост на
Горско стопанство гр. Кюстендил,
Преобладаващо разпределение имат кафявите горски преходни площи.
Община Трекляно разполага с лекарски здравен пункт, в който работят
един лекар, един зъболекар и медицинска сестра. Разполага с едно ОУ с 50
ученика и общежитие с 20 деца. Търговската мрежа е представена от
потребителска кооперация в Трекляно и 7 частни магазина.
Общината се обслужва от автостопанствата в Кюстендил и Радомир. Чрез
гара Земен общината се свързва със София и Кюстендил.
В село Трекляно е построена нова поща. В нея се предлагат следните
услуги: писма, колети, записи, банкови преводи, абониране, телефонни
разговори.
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Водоснабдяването на по-голямата част от селата се осъществява от
местни водоизточници.
III. АНАЛИЗ,

СЪСТОЯНИЕ

ИНФРАСТРУКТУРНОТО,

И

ПРОБЛЕМИ

СОЦИАЛНОТО

И

НА ИКОНОМИЧЕСКОТО,

ДУХОВНОТО

РАЗВИТИЕ

НА

ОБЩИНАТА
Проблемите в нашата страна, започнали след 10 ноември 1989 г., дадоха
сериозно отражение върху развитието на община Трекляно, Цифрите и
фактите, характеризиращи развитието на страната се отнасят с пълна сила и за
общината. През изтеклите години общинският съвет и кметът Камен Арсов
предприеха конкретни мерки, които допринесоха ударът за населението да
бъде омекотен. Осигурени бяха:
- известна финансова стабилност на общината;
- нормална работа на всички звена от областта на здравеопазването,
образованието, културата и социални форми. Изплатени бяха всички безплатни
лекарствени средства, социални помощи, учебници за учениците, заплати и
доплащания на лекари и учители;
- средства за благоустрояване на селата. През изтеклия период усилията
бяха насочени към изграждане на обекти с важно битово и културно
предназначение.
Конкретни мерки бяха приети за социално подпомагане на населението. В
сравнение с други общини обстановката е по-спокойна. Като цяло обаче в
различните сфери на живота и развитието на общината има сериозни
проблеми, които би следвало да се откроят и главното да се набележат и
предприемат конкретни практически стъпки за тяхното решаване.
3.1. Състояние, тенденции и проблеми в икономическото развитие на
общината.
Икономиката

на

общината

е

представена

от промишлеността,

селското и горското стопанство.
Промишленият отрасъл на територията е представен от цеха
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за Бакелитови изделия в с. Трекляно и някои производствени дейности на
потребителната

кооперация

в

общината (производство на хляб и хлебни

изделия и др.). Заетите в цеха за бакелитови изделия през последните години
са намалели с 1/3 и днес са 12 души. Производството в предприятието е силно
ограничено поради стесняване на пазарите и оскъпяването на суровината и
транспортните разходи за доставката й. Освен това липсват парични средства
за производството. Част от материалната база е остаряла. Строителството на
новото работно хале е замразено. В предприятието съществуват много
социални проблеми. Производственото хале през зимата трудно се отоплява,
поради високата цена на течните горива. Сега е преградено и се отоплява с
твърдо гориво. Липсва база за отдих. Финансовото състояние на фирмата не е
добро.
Нерешени са въпросите, свързани със собствеността на земята, върху
която са построени предприятията, наемите на сградите им. Не е направено
необходимото за разработване на рудните, нерудните полезни изкопаеми и за
използването на златоносните разсипи.
Строителната дейност бе насочена към изграждането на водопроводи,
водоеми, мостове, колектори и ремонт на магерници и черкви. Започна и
изграждане на панелен блок с 24 апартамента.
Селското стопанство се обуславя от редица фактори, които задържат
неговото развитие:
- силно пресечен терен;
- разпространението и ниските качества на преобладаващите почвени
пластове,

ограничения

размер,

разпокъсаността

и

маломерността

на

земеделските земи, условия, благоприятстващи развитието на ерозионните
процеси.
Маломерността и разпокъсаността на земеделските земи и големите
наклони до голяма степен ограничават възможностите за механизирана
обработка и увеличават транспортните разходи.
Територията на общината е с неблагоприятни условия за
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развитие на интензивно селско стопанство, поради относително ограничение по
размер (спрямо общата площ и налични земеделски земи). Климатичните и
почвените условия ограничават възможността

за

развитите

на

повечето

растениевъдни подотрасли.
Добри

възможности

съществуват

за

картофопроизводството

и

производството на фуражи, както и в по-ограничен размер на овощарството и
зеленчукопроизводството в речните долини.
Основен

ограничител

за

развитието

на

селското

стопанство

на

територията на общината е силно намалялото население поради интензивни
имиграционни процеси и влошената възрастова структура.
В периода на прехода към пазарно стопанство усилията, свързани с
развитието на селското стопанство бяха съсредоточени преди
развитието на

растениевъдството

всичко към

и животновъдството, насочени към

задоволяване интересите на живеещите в общината.
В растениевъдството основно е производството на зеленчуци: През 2004 г.
са засети домати 13 дка, пипер 24 дка, фасул 30 дка, царевица 22 дка, картофи
380 дка.
Трайните насаждения са 1064 дка.
В животновъдството се отглеждат преди всичко крави, кози-майки, овцемайки, свине-майки, свине за угояване.
През 2004 г. кравите са 192 и са дали 357 т. мляко, козите са 289 и са дали
104 т. мляко, овцете са 410 и са добити 15 т. мляко, свине за угояване са 160 и
са добити 18 т. месо.
Много остри са проблемите в селското стопанство. След ликвидирането на
АПК

не

се

оказва

необходимата

приемственост

по

отношение

на

стопанисването на кооперативното имущество, което доведе до разрушаване
производствения потенциал на отрасъла. Над 87% от обработваемата земя
пустее. Главно поради недостиг на работна ръка, малък е броят на
привлечените арендатори досега. Малък е броят на частните стопанства, които
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се занимават със самостоятелно производство на растениевъдна продукция.
Ветеринарното обслужване е силно затруднено, поради високите цени на
ветеринарните услуги.
Горското стопанство е важно и доходно средство на територията на
общината. Дейността се осъществява в две направления:
- охрана и възпроизводство на горските ресурси;
- екологосъобразно ползване на дървесните ресурси.
Дърводобивът е около 4000 куб. м дърва за огрев за местното население и
250 куб. м предимно иглолистен материал. Почти целият добив на дървесина
се обработва извън територията на общината.
Горското

стопанство,

наред

със

селското

стопанство

е

основен

земеползвател и състоянието и развитието им е от голямо значение за
цялостното устройство на територията на общината.
Поради незадоволително естествено възобновяване на горите се разчита
главно на изкуствено възстановяване чрез залесяване. Новосъздадените
насаждения

предимно

иглолистни

са

с

многократно

по-висока

производителност. Освен това те имат огромна противоерозионна роля.
До голяма степен е ограничена плоскостенната ерозия и заглушени
многобройните долове. Добива се иглолистен и широколистен дървен
материал, предимно строителна дървесина и дърва за огрев и трупи за бичене.
Горската територия на общината е благоприятна среда за развитието на
ловно-стопанска дейност.
Недостатъчно е организирано събирането и оползотворяването на горски
плодове, гъби и билки, в която дейност биха могли да се намесят горските
стопанства и общината.
Природните дадености са благоприятни за развитието на вътрешен и
международен туризъм. Провеждания в миналото традиционен събор в
местността "Славчето" и наличието на

18

необходимата материална база са благоприятни условия и предпоставки за
неговото развитие,
Обобщените изводи, които можем да направим за икономическото
развитие на общината могат да изглеждат така;
1. В общината има относително благоприятни условия за развитие на
селското, горското стопанство и. туризма.
2. Основното направление в развитието на селското стопанство е
обработката на малък брой декари и отглеждане на животни за задоволяване
на личните потребности.
Много малък е броят на привлечените арендатори, което е основната
причина да не се обработва и това се отнася и за развитието на
животновъдството, вследствие на което не се използват благоприятните
условия за неговото развитие.
По-нататъшното

развитие

на

селското

стопанство

в

общината

е

невъзможно без специални преференции за арендаторите от страна на
държавата.
3. Не са използвани благоприятните условия за развитието на горското
стопанство и по-конкретно за чувствително увеличаване на дърводобива, за
залесителна дейност и билкопроизводството.
4. Поради финансови и организационни причини цеха за бакелитови
изделия е намалил силно производствената си дейност.
5. Не е направено необходимото за проучване на полезните изкопаеми на
територията на общината.
6. Практическата работа за използване на подходящите условия за
развитие на вътрешния и международния туризъм е в начална фаза.
3.2. Състояние и проблеми в инфраструктурното развитие.
3.2.1. Транспортна инфраструктура.
Общата дължина на пътната мрежа, функционираща на територията на
общината е 234 км като пътищата III клас са 123,4
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км и IV клас 92,6 км.
Гъстотата на пътната мрежа в община Трекпяно е 0,48 км, плътността и по
отношение на населението е 77,2 км/1000 жители.
Поради периферното разположение на общината през територията й не
преминават пътища от висок ранг I и II клас. Структурата на пътната мрежа е от
четвъртокласни и третокласни пътища, като последните осъществяват между
регионалните и между общинските връзки.
№ на пътя

участък

състояние

IV - 63736

Злогош - Долни Кортен

средно

IV - 63093

Долно Кобиле - Киселица

лошо

1У-69136

Злогош - Полетници

лошо

1.-69144

Горно Уйно - Горни Кортен

лошо

IV - 63079

Косово - Трекляно

средно

IV - 63085

Средорек - Долно Кобиле

средно

IV - 63089

Средорек - Драгойчинци

средно

IV - 63087

Средорек - Бъзовица

лошо

1У-63091

Долно Кобиле - Побит камък

лошо

IV - 62357

с. Добри дол - Сушица

добро

111-637

с. Трекляно - Злогош

средно

111 - 662

с. Габрешевци - граница с

добро

община Земен

на
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СЪСТОЯНИЕ НА ПЪТНАТА МРЕЖА – ДЪЛЖИНАТА НА ПЪТИЩАТА В КМ.

Община
Трекляно

добро

средно

състояние

състояние

43,9

40,5

лошо
състояние

обща
дължина

39

123,4

Посочените данни красноречиво показват, че състоянието
мрежа

на пътната

е незадоволително и би могло да се характеризира като критично,

изхождайки от факта, че автомобилният транспорт

основен за този периферен планински район. С нетрайна настилка са
пътищата от четвъртокласната пътна мрежа - Лечевци - Бъзовица, Кобиле Побит камък, а пътят Долни Кортен - Долно Уйно е с каменна настилка.
Лошите пътни условия са пречка за териториалната интеграция на района
и причина за намалените икономически и социални
общини.

връзки със съседните

Размерът на предвидените инвестиции през последните години е

крайно недостатъчен, за да се подобри съществено качеството на пътните
връзки в района на населените места в общината, които не са свързани с път
от Републиканската пътна мрежа. Функциите, които пътищата на територията
на общината изпълняват са изключително важни, тъй като автомобилният
транспорт е този, който осигурява връзките между населените места и тези от
териториалните центрове. Той облекчава и по-голямата част от между
общинските и регионалните връзки.
Маршрутът на регулярните автобусни линии, които свързват общините
Земен и Трекляно преминават по път 111-623 и 111-637. Пътното платно е в
лошо състояние.
Без автомобилно обслужване са махалите Деянова и Клубарска от с.
Долни Кортен, а в последно време и селата
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Киселица, Бъзовица, Метохия и постоянна обиколна връзка Долни
Кортен-Уши- Трекляно.
Съществуват проблеми с нормалната експлоатация на пътната мрежа от
IV клас през зимата, които пораждат несигурност на транспортните връзки.
Изградената транспортна инфраструктура е неблагоприятна за по-добра
интеграция с териториите на съседните общини, поради лошото състояние на
пътищата и наличие на участъци без трайна настилка.
С изключение на участъка на IV главна линия, през района не преминават
транспортни оси с национално значение, в следствие на което разглежданата
територия е изолирана. Липсата на значими транспортни оси оказва силно
влияние върху параметрите на развитието.
Въпреки наличието на благоприятни дадености традиционно добрите
връзки със съседна Югославия, няма изградено ГКПП в участъка на БългароЮгославската граница.
3.2.2. Енергоснабдителна инфраструктура.
Територията

на

община

Трекпяно

попада

в

обхвата

на

енергоразпределителен район Кюстендил 110/20 КV.
Електропроводът навлиза в територията при с. Злогош, като продължава
до Трекляно с отклонения за различни села. От Трекляно електропроводът се
насочва на запад към Средорек и Долно Кобиле, след което захранва селата
от западната част на общината. След изграждане на връзката Долни и Горни
Кортен, мрежата придобива пръстовиден характер, което преобразява
експлоатационните й възможности. Източният клон на електропровода
захранва последователно селата Злогош, Сушица, Добри дол, Габрешевци,
Трекляно, Косово. Западният клон захранва Брест, Долни Кортен, Горни
Кортен, Уши, Долно Кобиле, Киселица, Метохия, Побит камък и Драгойчинци.
Връзката между двата клона захранва селата Средорек, Бъзовица и
Чешлянци. При село Габрешевци мрежата 20 КV на община Трекпяно има
връзка с мрежата 2 ОКV на община Земен
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чрез възлова станция (Добродолски воденици), намираща се на
границата между двете общини Земен - Трекляно. Тази връзка дава
възможност за резервно превключване при аварийни ситуации. Общата
дължина на елекроразпределителната мрежа 20 КV е 73 км, при което
гъстотата на изграденост се получава 273 км/1000 кв.км доста по-ниска
отдадената за страната 456/1000 кв. км.
Общият брой на трансформаторните постове за общината е 29, с обща
мощност 1430 КVА, при което териториалните показатели се получават 106
бр., които са много по-ниски от средните за страната, особено за плътност на
инсталираната мощност. Поради дисперсния характер на селищната мрежа,
изводите ниско напрежение са с голяма дължина, което влошава качеството
на подаваната ел. енергия.
3.2.3. Съобщителна инфраструктура.
Населените места в общината се обслужват от АТЦ -Трекляно с
капацитет 500 телефонни поста. Задействаният капацитет в момента е 342
телефонни поста, като от тях 295 са домашни. В Трекляно има изградена
местна телефонна мрежа, а в останалите села няма. В няколко населени
места

са

пуснати

телефонни

постове,

кабелни

трасета

на

ТР

Далекосъобщения -Кюстендил, Телефонизацията в района на Средорек Чешлянци -Метохия е завършена. Между всички села има междуселищни
съобщения в кметствата.
Общината се обслужва от три пощенски станции с район на обслужване

Пощенска станция

Обслужвани населени места

Трекляно

Уши, Горни Кортен, Габрешевци, Косово

Злогош

Сушица, Добри дол, Долни Кортен, Брест

Средорек

Метохия, Побит камък, Чешлянци, Драгойчинци,
Долно и Горно Кобиле, Киселица,Бъзовица
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Главните проблеми в съобщенията са свързани преди всичко с
качеството и културата на обслужването.
3.2.4. Водоисточна инфраструктура
Водоснабдяването на населените места от общината се осигурява
местни

водоизточници.

от

планинския

Трудностите

при водоснабдяването

от

произтичат

терен, отдалечеността на населените места от

водоизточниците. Постоянно се явяват проблеми във водоснабдяването на
едни или други махали. Водоизточниците са с малък и недостатъчен дебит.
Пресеченият терен затруднява изграждането на големи водоснабдителни
обекти. Изградената водопроводна мрежа в общината е стара и е в лошо
състояние. Голяма част от мрежата около 80-90% е изпълнена с азбестови и
циментови тръби, които са износени и често аварират. Големи са загубите на
вода, дължащи се на старата водопроводна мрежа и ниско качество на
изпълнение на връзките и отклоненията. Много често през летните месеци
населението използва питейната вода за поливане на дворове и градини. През
този сезон намалява дебита на водоизточниците и се налага воден режим в
някои села.
В населените места на общината не е изградена централизирана
канализационна мрежа. Отводняването на отпадните води се извършва чрез
септични ями и поливни кладенци.
Основните изводи от изложеното можем да групираме по следния начин:
1. Като цяло можем да констатираме, че в общината е изградена
необходимата техническа инфраструктура. Проблемите произтичат от това, че
липсват средства за нейното поддържане.
2. Много сериозни са проблемите, свързани със състоянието на пътната
мрежа, което изисква да се вземат специални мерки.
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3. Създадената пътна инфраструктура е неблагоприятна за по-добра
интеграция със съседните общини и поради лошото състояние на пътищата.
4. Енергоснабдителната инфраструктура е сравнително добре изградена.
5.

Съобщителната

инфраструктура

задоволява потребностите на

настоящия етап. Посрещането на бъдещите по-големи изисквания е свързано
с нейната модернизация.
6. Трудностите във водоснабдяването произтичат от планинския терен и
остарялата водопроводна мрежа.
3.3. Анализ на тенденциите и процесите в социалната и духовната
сфера.
3.3.1. Население, населени места, жилищен фонд.
Община Трекляно наброява 1085 жители, което е 1,6% от Кюстендилска
област. Общината е най-малката в цялата страна. Населението на общината
към края на 1995 година е било 1627 души. Според данните на последните
две преброявания населението е било съответно 1659 души през 1992 г. и
2190 души през 1985 г. Това означава, че за последните 9 години, то е
намаляло с 574 души. Темповете на намаление на населението са високи 3,20% за периода 1985-92 г. и 0,65% - 1992-2000 г. Демографските загуби
водят началото си от 50-те години и от тогава
задълбочават.

Интензитетът

постепенно

се

на урбанизацията доведе до отрицателно

възпроизводство на селското население на страната в т.ч. и на общината,
което от 1978 г. насам се възпроизвежда едновременно с отрицателен
естествен прираст и отрицателно миграционно салдо. Въпреки, че през
последните години възможностите за миграция от общината са изчерпани,
процесът на намаляване на населението продължава, поради отрицателния
естествен прираст.
Тенденциите в изменението на раждаемостта показват, че тя продължава
да намалява.
Смъртността в общината е висока, повлияна от оформилата се
възрастова структура на населението. Към 1995 г.
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коефициентът на смъртността е 42.2%.Средната продължителност на
живота в национален мащаб намалява.Ежегодно умират около 70 души.
Възрастовата структура на общината може да се характеризира като
регресивен тип. Делът на населението под трудоспособна възраст (0-15 г.) е
много по-нисък 83 души или 5,19% от общото население за 2003 г., в което
време делът на старите хора (над 55 г. жени и 60 г, мъже) з много висок 66%.
Контингентът на населението в трудоспособна възраст (15-55 г.) възлиза на
174. Делът на старите хора превишава два пъти този на трудоспособните и
младежите взети заедно. Процесът на остаряване на населението се отразява
неблагоприятно на възрастовата структура и на работната сила.
Лицата с високо образование (висше, полувисше, средно)наброяват 269
души или 22,9% от населението.
В центъра на с. Трекляно е съсредоточено над половината 52,3% от
високообразованото население на общината.
Населението с основно образование за периода практически не е
нараснало. Запазил се е неговият брой 570 души или 35,3% за 1992 г.
Населението

с

по-ниско

от

основното

образование

е

намаляло

значително, но се запазва основният му дял 41,9% (1992 г.).
Хората с висше образование са с по-нисък дял.
Основните изводи, свързани с демографското развитие са:
1. Община Трекляно по броя на населението е от малките общини в
страната.
2. Населението в общината се възпроизвежда с отрицателен естествен
прираст.
3. Демографската ситуация в общината следва общия ход на развитие на
населението в крайграничните (западната граница на страната), планинските и
полупланинските райони.

26
4. Изменението на населението и неговата структура са навлезли в
тревожна фаза и ще дадат отражение на развитието в перспектива.
Развитието на населените места в общината се осъществява под
въздействието на социално-икономическите, демографските, общественоисторическите, природогеоложките и др. условия и процеси. Те са оказали
съществено влияние върху направлението и развитието на всичките 19
населени места - Бъзовица, Брест, Габрешевци, Добри дол, Драгойчинци,
Долни Кортен, Долно Кобиле, Горно Кобиле, Горни Кортен, Злогош, Киселица,
Косово, Метохия, Побит камък, Сушица, Средорек, Трекляно, Уши Чешлянци.
Формирани са 12 кметски наместничества.
В Трекляно е съсредоточено около една трета от населението на
общината 256 души. Тенденцията на намаляване на населението е
характерна както за центъра, така и за всички останали населени места.
Според класификацията на населените места по броя на населението в с.
Трекляно се отнася към малките села в страната с население от 200 до 1000
души. Останалите населени места попадат в групата на малките села с
население до 200 души (18 бр.), В тях живее близо две трети от населението в
общината. Производствената структура на населението по места се оформя
взаимосвързано с тяхната функционална структура.
Според действащата функционална типизация на населените места в
страната, община Трекляно е от V функционален тип. Центърът на общината
с. Трекляно е също V функционален тип.
От VII функционален тип са населените места Средорек, Злогош и Добри
дол. От VIII функционален тип са останалите населени места на общината - 15
на брой.
Община Трекляно е с по-бпагоприятно положение относно жилищната
задоволеност - среден брой лица на жилище 0,7. В качествено
нещата са по-неблагоприятни.

отношение

27
Преобладават

паянтовите

жилища

-

76,1%.

Системата

на

благоустроеност е още по-ниска.
2003 година
външни стени (конструкции)

брой

%

ОБЩО

2289

100

Стоманобетонни едропанелни 22

1,0

Стоманобетонни скелети

38

1,7

Масивни

488

21,2

Паянтови

1741

76,1

ЖИЛИЩНА ЗАДОВОЛЕНОСТ
жилища на 1,000 човека

1330

среден брой лица на жилище 1,3
полезна площ на човек (кв, м) 65,3
жилищна площ на човек (кв, м) 51,5
ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ
жилища с топла вода

129

жилища с баня в жилището

118

жилище с тоалетна в жилището

65

По форма на собственост преобладава частната - 97,5%. Необходимите
жилища излизат на 1100 (от общо 2289), като масивните 19,7% (234), а
паянтовите са 78,1% или 930.
В общината обитаваните жилища са 1097, а необитаемите 1192. Като
обем жилищния фонд е достатъчен за нуждите на населението, но като
благоустрояване той е незадоволителен.
3.3.2. Икономическа активност и безработица.
Вследствие на остаряване на населението и интензивния миграционен
процес, числеността на икономически активното население не е висока.
Населението в трудоспособна възраст, което е основния източник за
формирането на трудови кадри за последните 15
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години е намаляло със 17,4 пункта (при 14,7% за селата в страната като
цяло).
Броят на заетите лица в общината е 133.
Намалението на числеността на заетите лица от социално-икономическа
гледна точка е резултат на деформирания пазар на труда, безработицата и
икономическите

промени,

главно

в

сферата

на

индустриалното,

селскостопанското и строителното производство.
В ежедневните трудови пътувания в границите на общината участват 18
души от заетите лица. Входящите трудови кадри от другите общини са 11
души с намаление към центъра на общината.
Общия брой на безработните към 30.12,2004 г. е 48 души.
Общият извод е, че е малък броят на заетите лица.
3.4.3. Здравеопазване и доходи на населението.
В Трекляно има ЛЗП с 1 лекар и 1 зъболекар и една медицинска сестра,
Звеното е оборудвано с транспорт. Липсва добра връзка със звеното за
бърза и неотложна помощ гр. Кюстендил.Здравният статус на населението е
влошен,

характерни

са

рисковите

заболявания

на

сърдечно-съдовата

кръвоносната и нервната системи.
Общината разполага с център за социален патронаж, който обслужва 20
души с 4 души персонал. Центърът обслужва 8 села.
Тенденцията за намаляване броя на младите до 30 годишна възраст от
2004 г. е постоянна и това се превръща в един от централните проблеми на
общината.
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Общият доход на лице от домакинство е 140 лв. Потреблението на мляко,
месо и яйца за 2004 г. е 130, 25, 500 и е с тенденция да намалява. Тези
количества са далеч от постигнатото преди 10.11.1989 г. и са под
научнообоснованите нормативи. Повече от 50% от доходите се използват за
покупка на хранителни стоки. Цената на прехода е непосилна за над 85% от
жителите на общината.
Търговската мрежа е представена от потребителската кооперация а
Трекпяно и 7 частни магазини за хранителни стоки.
Основен проблем на потребителната кооперация е липсата на добре
подготвени и неподкупни магазинери, в резултат на което магазините дълго
време остават заключени. Битови услуги от всякакъв вид липсват в общината.
Общината разполага с едно ОУ с 50 ученика и с общежитие с 20 деца. В
останалите села училищата са закрити.
Основните проблеми са свързани с транспорта, текучеството на
учителски кадри и недостига на ученици. Училището не е снабдено с
необходимите технически средства и по-конкретно компютри.
Културната дейност в общината е с добри традиции. В 6-те библиотеки в
селата библиотечният фонд се състои от 18000 книги. Броят на редовните
читатели в общината е около 100 души.
В с. Трекляно е изградена музейна сбирка и галерия на проф. Евтим
Томов,
Благодарение на изградения ретранслатор се приемат 2 програми.
Основните изводи от състоянието на социалната и духовната сфера.
1. Изградените структурни звена в общината в тези сфери продължават
дейността си като се съобразяват с настъпилите икономически, демографски и
социални изменения.
2. Най-острият проблем в общината е физическото оцеляване на хората,
свързано с техните крайно ниски доходи.
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3. Населението на общината постоянно намалява поради миграция,
снижаване средната продължителност на живота. Раждаемостта е крайно
ниска.
4. Малък е броят на заетите лица и сравнително висок е процентът на
безработните.
5. Здравният статус на населението е влошен. Висок е относителният дял
на рисковите заболявания на сърдечносъдовата система. Създадената
структура на здравеопазната дейност не гарантира нейното качествено
извършване.
6. Основният проблем в духовната сфера е липсата на средства за
закупуване на нови книги и внедряване на съвременно компютърно
обслужване.
3.4 Бюджетно състояние на общината
Основните финансови ресурси на територията на общината се формират
от:
- приходите в общинския бюджет
- постъпления от републиканския бюджет
- постъпления от други източници
Най-напред ще разгледаме структурата на приходите и разходите
Структурата на приходите в общинския бюджет в периода 2001-2004 г. е
както следва:

год.

приходи общо субсидии
държавния

от центр. данъци местни
и такси

бюджет

данъци

други приходи
и

такси

2001

414472

31993

22694

9332

6543

2002

567899

47526

19850

13949

59574

2003

578042

376873

80007

33016

88146

2004

592707

375839

5250

20860

190758
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Структура на разходите по години
година

разходи общо

здравеопазване

образование

социални
групи

2001

414472

68469

77334

2002

567899

87945

97963

2003

578042

69874

65698

2004

592707

90000

25000

5000

Оценката за състоянието и тенденциите в икономиката рефлектира в
относителния дял на собствените приходи в нейния бюджет. От друга страна
фактът, че бюджета се формира главно от субсидии и други приходи
красноречиво говори за крайно ограничените възможности на общината да
генерира свои приходи.
Слабо се използват привлечени средства за инвестиционни програми на
общината.
Разходите в общината са преди всичко за текущи нужди -заплати,
образование,здравеопазване,социални нужди.
Основните изводи, които можем да направим за бюджета могат да се
формулират по следния начин:
1. Приходите в бюджета на общината се формират главно от субсидии от
републиканския бюджет поради съвсем ограничените възможности на
общинската икономика.
2. Разходите са направени преди всичко за текущи нужди и заплати.
3. Възможностите за осигуряване на инвестиции по линия наобщинския
бюджет са силно ограничени. Това налага необходимостта да се търсят други
източници - отдаване под наем на общинска собственост, ефективно участие в
предприсъединителните и структурните фондове на Европейския съюз.
От изнесеното могат да се направят следните по-важни изводи:

32
-

В

резултат

на

предприетите

конкретни

мерки

от

общинската

администрация има известно "олекотяване" в общината на шоковия удар,
характерен за страната.
- Като цяло обаче проблемите във всички сфери на живота са доста
сериозни.
- Настоящето и бъдещото развитие на общината е в пряка зависимост от
намирането на верни решения за по-нататъшно развитие на селското,
горското стопанство и туризма.
IV. АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И
ЗАПЛАХИТЕ ЗА КОМПЛЕКСНОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА
Географското

разположение

на

общината

определя наличието на

предпоставки за приоритетно развитие на селското и горското стопанство и
туризма. Благоприятните страни на географското положение на общината са:
стратегическо географско положение и благоприятен климат за отглеждане на
определени селскостопански култури и развитие на животновъдството.
Като

неблагоприятни

страни

на

геостратегическото положение на

общината за развитие на някои отрасли могат да се посочат:
1. Невъзможността до сега да се използват по ефективен начин част от
природните дадености.
2. Досега използваните основни природни дадености на общината са
почвите и благоприятния климат за отглеждане на картофи и развитието на
животновъдството.Недостатъчно

се

използва

климатичния

фактор

в

комбинация с културно-историческото наследство, като възможност за
развитие на туризма.
По-задълбсченото вникване в реалностите, свързани с понататъшното
развитие на общината позволяват да се откроят силните и слабите страни,
възможностите и заплахите, Изхождайки от това могат да се откроят следните
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СИЛНИ СТРАНИ:
1. Добро геостратегическо положение.
2. Наличие на добри водоизточници.
3. Създадени добри мрежи за ел. захранване.
4. Добри и устойчиви традиции в отглеждането на редица култури пшеница, картофи, трайни насаждения и др., както и добри условия за
развитие на билкарството.
5. Има добри традиции в развитието на животновъдството и наличие на
добра фуражна база.
6. Районът е запазен в екологично отношение.
СЛАБИ СТРАНИ:
1. Недостатъчно добре развита пътна и транспортна инфраструктура.
2. Раздробяване на земеделските земи на многобройни малки имоти
вследствие на възстановяването на собствеността в изпълнение на ЗСПЗЗ.
3.

Крайно

влошена

възрастова

структура

на

населението,

характеризираща се с преобладаващ брой пенсионери, висока смъртност,
ниска раждаемост.
4. Съвсем орязаните финансови и трудови ресурси за развитие на
общината
5. Ниски доходи на населението и стандарт на живот.
6.

Разрушен

производствен

потенциал

в

селското

стопанство.

Нерационално използване на селскостопанските площи след връщането на
земята на собствениците й.
7. Не достигат инвестиции за модернизиране на селскостопанското
производство и за окрупняването селскостопанските масиви, а от там и за
прилагане на модерни методи на земеделие.
ВЪЗМОЖНОСТИ:
1. Наличие на рудни и нерудни полезни изкопаеми, които не са
достатъчно проучени.
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2. Предоставяне терени и обекти на недовършеното строителство за
съвместни инвестиционни проекти на общината и бизнесмени.
3. Природните дадености и наличието на необходим жилищен фонд са
подходящи условия за развитие на културно-познавателния, планинския,
ловния и селския туризъм.
4. Създаване на нови овощни масиви, рационалното използване на
обработваемата земя за производство на пшеница и картофи.
5. Най-рационално използване на пасищните комплекси за развитие на
животновъдството.
6. Динамизиране на отношенията със съседните общини и развитието на
крайграничното сътрудничество.
7. Възможностите, които се откриват пред общината за финансиране на
различните

инфраструктурни

проекти

могат

да

дойдат

по

предприсъединителната програма САПАРД и други пред присъединителни
фондове, а след 1 януари 2007 г. по структурните фондове на Европейския
съюз, от държавния бюджет, финансови институции и от частни инвеститори,
заинтересовани от развитието на икономиката и туризма в региона.
ЗАПЛАХИ:
1.

Главната

съвсем

реална

заплаха

за

общината

е

нейното

обезлюдяване. Ако смъртността се запази на сегашното ниво, нещо съвсем
реално и раждаемостта е крайно ниска, проблемът става извънредно остър.
2. Увеличаване броят на социално слабите.
3. Закриване на гимназиалното образование.
4. Разпокъсани и малки по размер селскостопански терени, собственост
на частни лица.
5. Голяма зависимост от националното бюджетно финансиране.
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6. Решаването на главните проблема и по-нататъшното развитие на
общината е невъзможно без диференцирана подкрепа от държавата.
Регионалната оценка на силните и слабите страни, възможностите и
заплахите за развитие дава възможност за иницииране и подпомагане на
проявленията на синергиен ефект, произтичащ от взаимното допълване на
отделните направления на развитие на общината.
Обобщеният извод е, че общината като цяло има възможности в някои
направления и е целесъобразно да прилага за тях агресивна стратегия за
развитие. Тези възможности за ефективно развитие се увеличават още повече
след отчитането на синергийния ефект от едновременно и взаимодопълващо
се стимулиране на отделните направления на ризвитие на общината. За други
отрасли възможностите и силните страни не са толкова големи и за тях
общината е целесъобразно да прилага задържаща стратегия на развитие.
Инициирането на силните страни и възможности за развитие на общината е
база за разработването и обосновката на приоритетите на плана за
развитието на общината.
V.

ВИЗИЯ,

ЦЕЛИ

ПОДЦЕЛИ,

ЗАДАЧИ

И

ПРИОРИТЕТИ

ЗА

ИКОНОМИЧЕСКОТО, ИНФРАСТРУКТУРНОТО СОЦИАЛНОТО И ДУХОВНОТО
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА.
Формулирането на визията, целите, приоритетите, подцелите и задачите
за икономическото, инфраструктурното, социалното и духовното развитие на
общината през периода 2005-2013 г. е свързано с необходимостта да се
решават в оптимална за момента степен проблемите на отделния човек и на
населените места.
Основа за техния избор представляват изводите и оценките в направения
анализ, свързани с географското разположение природните дадености,
силните и слабите страни, възможностите и заплахите за развитие на
общината.
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Заедно

с

това,

следва

да

се

отчете

и

неопределеността

на

икономическата среда в прехода към пазарна икономика, която изправя пред
големи рискове производствената и бюджетната сфери. Извършеното по
реализиране на реформите в страната и прогнозата за макроикономическата
обстановка в страната до 2013 г, предстоящото ни влизане в Европейския
съюз след 1.1.2007 г. са ориентир за по-точно формулиране на целите и
задачите на стратегическото развитие на общината и мерките за тяхната
реализация.
Отчитането на постигнатите резултати във всестранното развитие

на

общината, особено по изграждането и благоустрояването, запазването на
традициите в отделните сфери на дейност ще допринесе също за открояване
не само на положителното, но и неговото развитие в тези трудни времена.
Търсенето на собствения път за развитие ще даде възможност на
общината не само да оцени по достойнство постигнатото, нерешените
въпроси, и най-важното ще вдъхне увереност на общинската администрация,
на населението, че в тези трудни времена те са реалните ковачи на
собствената си съдба.
Успешното формулиране на целите и задачите, и тяхната реализация е в
тясна зависимост от разширяване на контактите с центъра - правителството,
министерствата, агенциите, с други общини в областта и страната, и от други
държави.
Включването на всички политически структури в общината и търсенето на
допирни точки по глобалните въпроси е сериозно условие за успех на плана за
развитие.
Визията на общината е Трекляно - община с традиции и устойчиво
развитие на икономиката, добре развито съвременно селско стопанство,
оптимално решаване проблемите на отделния човек като личност и гражданин
на основата на социална пазарна икономика, която осигурява нарастването на
заетостта и доходите на домакинствата и фирмите.
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Реализирането на визията за развитието на общината е свързано с
изпълнението на следните приоритети и конкретни цели и задачи.
1. Стабилизиране на общинската икономика и създаване условия и
предпоставки за развитие на вътрешен и международен туризъм.
2. Подобряване на инженерната инфраструктура и понататъшното
благоустрояване на общината.
3. Конкретна работа за решаване проблемите на отделните хора —
нарастване

заетостта

и

доходите,

подобряване

здравеопазването,

образованието и културното им равнище.
Общинският съвет и общинската администрация ще съобразяват своята
дейност и с реализацията на основните приоритети в развитието, свързано с
удовлетворяването на едни или други цели, както в средносрочен, така и

Б

краткосрочен план. Приоритетите са уточнени при спазване на главните
принципни изисквания.
Първо, приоритетите са изведени след оценяване зависимостта на
целите и задачите, на реалните условия и ресурси за тяхната реализация. По
този начин отделните стратегически цели на развитие се допълват с набор от
приоритети.
Второ,

обект

на дейността

на Общинския съвет и

общинската

администрация следва да бъдат приоритети с подчертано общински
характер, които в някои случаи могат да се покриват с приоритетите на
областно и национално ниво.
Трето, всеки от приоритетите може да бъде свързан с една или повече
цели на плана за общинско развитие и за практическата дейност на
общинската администрация.
5.1. За целите и механизма за реализация на първия приоритет стабилизиране на общинската икономика и създаване условия и
предпоставки за развитие на вътрешния и международния туризъм
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5.1.1. По-нататъшното успешно икономическо развитие е основа за
цялостното и хармонично развитие на общината, населените места и
обикновения човек.
Традициите и потенциалните възможности могат да бъдат добра основа
за възраждане на региона и устойчивото му развитие.
Това налага да продължи дейността за стабилизиране на икономическото
развитие на общината и иницииране на 8-9% годишен растеж, който ще
гарантира до известна степен хармоничното й развитие. Стимулиране
развитието

на

най-важните

за

икономиката

на

общината

отрасли,

възстановяване на традиционно силни и печеливши дейности, насърчаване
разрастването на дребния и средния бизнес, повишаване заетостта и
благосъстоянието на населението. Запазване положителните тенденции в
икономическото развитие на общината и на прекъсване на негативните
тенденции в определени отрасли.
По-нататъшното успешно икономическо развитие на общината налага
настоятелната необходимост независимо от това, че в нормативните
документи не са определени конкретни задължения, общинският съвет и
общинската

администрация

да

проявят

необходимата

инициатива

за

установяване на такива делови връзки със собствениците на фирми, които да
бъдат насочени към създаване на условия за сериозен икономически ръст.
Това изисква общинското ръководство активно да подпомага процеса на
създаване

и

функциониране

на

смесени

публично-частни

сдружения,

ефективно отдаване под наем на общинска собственост; провеждане на
редовни

срещи

на

общинската

администрация

с

ръководствата

на

фирмите.Целите за реализирането на първия приоритет могат да бъдат
формулирани по следния начин.
1. На основата на традициите в икономическото развитие на общината да
се създават условия за балансирано икономическо развитие.
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2. Възстановяване и развитие на селското стопанство за решаване
продоволствените проблеми на живеещите на територията, на туристите и
гостите на общината.
3. Рационално използване капацитетните възможности на цеха за
бакелитови опаковки.
4. По-рационално използване на природния потенциал и развитие на
горското стопанство.
5. Усвояване на потенциала за развитие на различни форми на туризъм.
5.1.1.1. Възстановяване и развитие на селското стопанство.
Възстановяването и развитието на селското стопанство в общината
следва да се стимулира чрез формиране на предпоставки за възстановяване
на производството на традиционни за района селскостопански прси-водства
и

търсене

на

нови

ефективни

селскостопански

ниши,

свързани

със

специфичните условия в общината.
То трябва да се съобрази със силно пресечения терен, разпокъсаността и
маломерността на земеделските земи, сравнително ниските температури,
които не дават възможност за отглеждане на ранни пролетни култури.
По-нататъшното

му

развитие

следва

да

отчете необходимостта от

чувствително развитие на туризма и увеличаване на туристите, които следва
да бъдат изхранени.
Това изисква развитието на растениевъдството да се насочи при
зърнените

култури,

зеленчуците,

картофопроизводството,

овощните

насаждения, производство на фураж.
С предимство и в съответствие с подходящите условия да се развива
овцевъдството

и

в

по-малка

степен

говедовъдството.По-нататъшното

развитие на селското стопанство в общината е възможно преди всичко с
диферинцирана подкрепа от държавата за разработване на проекти за
включване в национални програми за възстановяване на овощарството,
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развитие на екологически чисто земеделие, снабдяване с необходимата
селскостопанска техника.
Главната цел в развитието на селското стопанство е да се задоволят
основните

продоволствени

нужди

на населението и гостите на

общината.
Подцелите са:
1. Създаване и поддържане на благоприятна икономическа среда за
изграждане и развитие на жизнеспособни земеделски стопанства.
2. Осигуряване на условия

за

производството на необходимите за

общината земеделски продукти.
3. Осигуряване на стабилно равнище на доходите на земеделските
производители.
На основата на традициите да се използват :
1. Най-пълно природните дадености, материалните, финансовите и
трудовите ресурси.
2. Решаване на организационните въпроси, свързани с ползването и
стопанисването на земята.
3. Оказване съдействие за привличане на арендатори, изграждане на
съвременни фермерски стопанства и за създаване на кооперации.
4. Постигане прогнозните показатели за развитие на растениевъдството и
животновъдството с оглед гарантиране изхранването на жителите и гостите на
общината.
С привличането на арендатори и развитие на личното стопанство да се
осигури средно

годишен ръст на селскостопанското производство с 10%.

Очаква се през 2013 г. броят на кравите да достигне 200 и на овцете 1000, а на
свинете за угояване 220. Производството на мляко да достигне 700 т., от него
360 т. краве и 340 т. овче, на месо 200 т.
Очакваното средногодишно производство на зеленчуци (пипер, домати,
лук) на 20 т. и на картофи от 500 т. ще задоволи потребностите на живеещите
и гостите на общината.
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Производството на зърно да нарасне с 40 т.
Очакваните прогнозни резултати са направени на базата на реалните
допълнителни мерки, които би следвало да се вземат за развитието

на

селското стопанство и по-конкретно на овцевъдството.
Реализирането на основната цел, подцелите и задачите в развитието на
селското стопанство изисква предприемането на следните практически мерки:
съдействие

на

новите

производствени

структури, кооперации,

сдружения, отделни фермери и арендатори за тяхното организационно
укрепване и икономическо стабилизиране;
- настояване пред компетентните държавни органи за създаване на
преференциални кредитни условия за обновление на машинния парк;
частично и постоянно възстановяване и развитие на животновъдството;
- консултантска помощ на всички земеделски производители;
- създаване на единен кадастър и информационна система за управление
на ползването и опазването на земеделската земя;
- ежегодна регистрация на автотракторната, земеделската и горската
техника;
- ежегодно, поетапно на тримесечия, отчитане на статистическите данни,
относно земеделското производство, броя на животните и засетите площи със
селскостопански култури;
- спазване на агротехническите срокове при засяване и засаждане на
основните селскостопански култури;
- грижи за засетите пролетници и есенници - подхранване, борба с
вредителите и създаване организация за тяхното своевременно прибиране;
- възстановяване на билкопроизводството най-малко на 700 дка;
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- засаждане на нови овощни градини най-малко 200 дка;
- изграждане на полска стража за защита и охрана при стопанисването на
земята и реколтата.
За развитие на животновъдството да се предприемат следните основни
мерки:
-

гарантиране

необходимия

фураж

чрез

преструктуриране

на

производството на растениевъдна продукция от страна на селскостопанските
производители и рационално използване на ливадите и пасищата.
- предоставяне на съществуващата материална база - сгради и
съоръжения за производство на животинска продукция;
- водене на отчет на частните стопани, които се занимават с отглеждане
на по-голям брой животни;
- проучване и оказване съдействие при закупуване на животни, особено
елитни и чистокръвни.
За по-нататъшното управление на дейността и обезпечаване на
необходимите ресурси в селското стопанство да се направи следното;
- проучване на потребностите и оказване съдействие за ползване на
субсидии от държавни и международни фондове;
- извършване на посредническа дейност за отпускане на дългосрочни
инвестиционни кредити за обновяване на машинния парк;
- проучване възможностите за осигуряване на целеви субсидии по
предприсъединителните фондове на ЕС, а след 1 януари 2007 г и на
структурните фондове;
-

провеждане

на

семинари

за

запознаване

с

новостите

в

селскостопанската теория и практика;
- подпомагане на земеделските кооперации, сдружения и частните
стопани чрез фонд "Земеделие" и фонд "Мелиорации" за закупуване на нова
селскостопанска техника, създаване на нови трайни насаждения, обновяване
на мелиоративния фонд;
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- компютъризация и създаване на информационна база за домакинствата
и селскостопанските производители.
5.1.1.2. Развитие на промишлеността. Развитието на промишлеността би
следвало да се насочи към решително подобряване на дейността на цеха за
бакелитови изделия.
Главната цел е производството му да нарасне средногодишно с 10%
За целта да се предприемат следните практически мерки:
- разработване на стратегия за развитие на цеха, в която да се уточнят
въпросите, свързани с пазара, маркетинга и подобряването на рентабилността
и по-добро решаване на социалните въпроси и доходите на работниците;
- ремонт на цеха;
- общинската администрация да окаже съдействие на ръководството при
подготовката и реализирането на стратегията.
5.1.1.3. Развитие на туризма.
Природните

дадености

и

ресурси,

крайграничното разположение на

общината са добра предпоставка за развитие на международен и вътрешен
туризъм.
Провежданите традиционно в миналото събори и тяхното възстановяване
в м. "Славчето" и евентуалното отваряне на КПП ще бъдат допълнителен
стимул за развитието му.
Наред с другите възможности за икономическо съревнование би могло да
се разчита и на един нов тип проект - предлагане на местни продукти и услуги
под формата на селски и екологичен туризъм.
Този туризъм може да се превърне в стратегия за цялата местна
общност. В него могат да имат роля и администрацията и гражданските
сдружения и бизнесът и обикновените граждани.
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Общинската

администрация

има

особено

важна

координираща

и

контролираща роля.
За целта Общинският съвет и общинската администрация следва да
проявят необходимата инициатива пред областния управител и централните
държавни органи за разработка на дългосрочна програма за развитието на
туризма в общината.
Главната цел на програмата би могла да бъде разработването
икономическите,

финансовите

на

и организационните предпоставки за най-

рационално използване на природните дадености на общината. Задачите
могат да бъдат:
- Очертаване основните направления за развитие на туризма - семеен,
пешеходен, екотуризъм, младежки;
- Очертаване задълженията на общинската администрация и на другите
държавни органи и на частния бизнес за развитие на туризма.
Основните мерки биха могли да бъдат:
- разработка на проекти за развитие на семейния, планинския,
младежкия, културния и екотуризма;
- създаване възможности за използване на общински бази за развитие на
туризма и на отделни частни домове;
- изработване на необходимите туристически маршрути;
- подготовка на необходимите кадри за развитие на туризма;
- провеждане на активна маркетингова кампания на общинското
ръководство;
- решително подобряване на пътната инфраструктура;
- гарантиране на минимално необходимите благоустройствени условия за
посещение на туристи - чистота, премахване на нерегламентирани сметища;
- осигуряване на необходимите условия за извършване на търговска
дейност;
- привличане на инвеститори, които да участват в развитието на туризма;
- ежегодно финансово обезпечаване чрез бюджетни средства и такива по
спонсорство и дарения;
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- въвеждане на компютърно-информационна система в областта на
туризма, търговията и услугите;
- съвместно с община Кюстендил да се организира обучение на кадри за
развитие на туризма;
- провеждане на маркетингова и рекламна дейност с цел популяризиране
на района и привличане на туристи както и готовност за предоставяне на
туристическа информация на самото туристическо място;
- разработка на проект за формиране на пътеки за туристически преходи.
5.1.1.4. Пълноценно използване на местния природен потенциал.
Реализирането на този важен проект е свързан с най-рационалното
използване на земята, горите, горските ресурси и полезните изкопаеми.
5.1.1.4.1. Развитие на горите и горското стопанство.
Опазването, развитието и многофункционалното използване на горите и
горските ресурси е важна перспектива за цялостно хармонично и устойчиво
развитие на общината.
Заедно с това горите и в бъдеще ще се използват за производство на
строителна дървесина с високи технически качества.
Най-необходимите мерки за тяхното развитие могат да бъдат:
- осигуряване на разширено възпроизводство на дървесина с високи
технически качества в горите със стопанско предназначение.
- увеличаване защитно-водохранните функции на горите;
регулиране запасите от дивеч и подобряване сградния фонд на
територията на горското стопанство с оглед създаване на условия за развитие
на вътрешния и международния туризъм;
- провеждане на залесителни противоерозионни мероприятия с оглед на
годишно залесяване по 100 дка;
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- оптимизиране на мрежата по горски пътища и модернизация на
наличната горска инфраструктура;
- създаване на подходяща организация за косене на трева, добиване на
диворастящи гъби горски плодове е листников фураж;
- изграждане на необходимата база за развитие на международен ловен
туризъм.
Максималното

производство

на

строителна

дървесина

с

високи

технически качества, запазване субстанцията на насажденията изисква да се
проектират подходящи мероприятия по-важни от които могат да бъдат:
- извеждане на подходящи главни сечи в зрелите насаждения;
- извеждане на отгледни сечи;
- реконструкция на горите;
- увеличаване на залесената площ чрез залесяване на част от голите
площи;
- допълване на млади и средно издръжливи насаждения и култури.
5.1.5.2. Проучване и рационално използване на полезните изкопаеми
Общинската администрация да прояви необходимата активност пред
компетентните държавни органи за приемане на програма за проучване на
полезните изкопаеми както следва:
I. Рудни полезни изкопаеми
- железни орудявания - Чешлянци, Сушица, Добри дол
- медни орудявания - Злогош, Сушица
- златни - Шатковица, Злогош, Киселица, Чешлянци II. Неметални полезни
изкопаеми
- фосфори - Чешлянци
- въглища - Горни и Долни Кортен
- облицовъчни камъни, мрамори, гранити и варовици -Сушица, Брест и др.
- инертни материали - по поречието на Треклянска река.
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III. Златоносни разсипи
- палеогенско грубокластични скали - Злогош
- плиоценски чакъли - Горно Кобиле, Трекляно, Злогош
- алувиални разсипи - Треклянска река
5.2.

Решително

подобряване

състоянието

на

инженерната

инфраструктура и благоустрояването на общината.
5.2.1. За целите, задачите и механизма за реализация на втория
приоритет - подобряване състоянието на инженерната инфраструктура и
благоустрояването на общината.
1. Да продължи изграждането, поддържането и усъвършенстването
на

техническата

инфраструктура,

архитектурното

благоустрояване на общината. Комплексното изграждане
тяхното

благоустрояване

изграждане
на

и

селищата,

и хигиенизиране да осигурява не само жизнена

среда за хората, а да организира и импулсира развитието им.
2. Осигуряване на стабилност в енергийната система с цел качествено и
безрежимно електроснабдяване на консуматорите.
3. Осигуряване на необходимите водни количества с питейни качества за
безрежимно водоснабдяване на всички селища на общината, изграждане на
необходимата канализационна мрежа.
4. Разширяване и модернизиране на пътната мрежа и повишаване
безопасността на движението чрез нейната реконструкция и модернизация.
5. Подобряване съобщителната инфраструктура и засилване ролята на
съвременните

информационни

технологии

за

информираността

на

населението.
5.2.2. Приоритетно направление е по-нататъшното разгръщане на
движението "Чисто село".
1. Особено внимание да се отдели на активното включване на цялото
население, възстановяването уличните настилки, на зелените площи.
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2. Да се актуализира генералния електроснабдителен план на с.
Трекляно, схемата за съоръженията на уличното осветление, да се
модернизират и реконструират електросъоръженията с цел намаляване на
загубите от преноса. Подмяна на осветителните тела за улично осветление с
енергоспестяващи.
3. Продължаване на дейността по водоснабдяването на селата и
подобряване състоянието на канализационната мрежа свързано с:
- основен ремонт на съществува щата водоснабдителна мрежа;
- търсене и проучване възможности за допълнителни водохващания;
- инвестиране в малки водоснабдителни обекти;
- ремонт и поетапна подмяна на тръбите във водопроводната мрежа;
- разработване на програма за изграждане и реконструкция на
канализационната мрежа.
4. Усъвършенстване организацията и управлението на автомобилния
транспорт чрез внедряване на типови технологични решения, създаване на
редовни връзки на населените места с общинския център, гр. Кюстендил и
Земен.
По-нататъшното развитие на общината е възможно само на основата на
решително подобряване на пътната мрежа.
За целта да се предприемат следните практически мерки, дейности и
действия:
- подобряване на пътищата, осигуряващи достъп до съседните общини
Кюстендил, Земен, Трън.
- изграждане и асфалтиране на пътя до Босилеград;
подобряване на пътищата, осигуряващи вътрешнообщин-ските връзки;
- подобряване на пътищата, които осигуряват достъп до местата с
потенциал за развитие на туризма;
- подобряване уличната мрежа в населените места в общината;
- изграждане на трайни горски пътища;
- практическа реализация на обектите, записани в списъка за
изграждане, обаластряване и асфалтиране, дадени в края на плана,
5.2.3. Подобряване на дейността за по-добро задоволяване на
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населението

със

съобщителни

услуги

чрез

развитие

на

МТБ,разширяване на пощенската мрежа и гамата на съвременните
съобщителни и информационни услуги.
За задоволяване на потребностите с качествени пощенски услуги и
телефонни постове до края на 2013 г. да се монтират нови 100 телефонни
поста.
Това изисква:
5.2.3.1. Пощенските съобщения за се развиват чрез внедряване на нови
технологии
телефонните

и
и

автоматизация
телеграфните

на самообслужването в пощенските,
съобщения,

внедряване

на

цифрово

комуникационна и преносна техника.
5.2.3.2. Развитие на мултимедийните услуги за обмен на текст, образ,
видеоизображение и др,
5.2.3.3. Повишаване квалификацията на работещите в тази сфера, с
оглед изискването да овладяват новата техника и да привеждат своята
дейност в съответствие с изискванията на информационното общество.
5.3. За целите и механизма за реализациа на третия приоритет —
конкретна работа за решаване проблемите на отделните хора нарастване

заетостта

и

доходите,

подобряване

здравеопазването,

образованието и културното им равнище.
5.3.1. Основните цели за реализация на приоритета изглеждат така:
Стабилизация на процесите в здравната и просветната сфера и
създаване условия за качествени и достъпни здравеопазване и образование.
Съхраняване и развитие на културно-историческото наследство.
Създаване условия за нарастване заетостта и доходите на хората.
Развитие на системата за информиране на хората в неравностойно
положение.
Повишаване степента на задоволеност на потребността на населението
от стоки и услуги.
Създаване на по-добри условия за сигурност на хората.
5.3.2. За подобряване здравеопазването в общината.
Целта в областта на здравеопазването -^ осигуряването на
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пълен обхват на населението от общината от здравна, профилактична,
гарантирана медицинска помощ.
Практическата реализация на целта е свързана сизпълнението на
следните задачи:
1.

Преустановяване

на

негативните

процеси, характеризиращи

здравето на населението сега и осигуряване неговото устойчиво подобряване
чрез

рационално

използване

на

целия

ресурсен

комплекс

на

приоритети

в здравеопазването са провеждането на

здравеопазването.
2.

Общинските

профилактични прегледи, завеждане на точен отчет на рисковите заболявания
на сърдечносъдовата система.
3. Конкретна работа за ограничаване на рисковите фактори, свързани с
начина на живот.
Във връзка с това да се проведат следните практически действия;
- продължаване обновлението на материално-техническата база чрез
спонсорство на фирми, общината и населението;
- осигуряване на превантивна профилактична, диагностично-печебна

и

рехабипитационно-възстановителна помощ на населението;
- общинският съвет и общинската администрация да направят всичко
необходимо за разкриване на звено за спешна медицинска помощ.
5.3.3. За ограничаване и борба с безработицата в общината.
Изходна основа за работа е високата степен на безработицата, която е
около 12% от трудоспособното население. Основна цел е чувствително да се
ограничи безработицата, а в перспектива да се съкрати до минимум.
Основни задачи са:
1. Разработване и практическа реализация на политика, която да
гарантира изпълнението на основната цел, политика насочена към развитие
на производството и всички останали дейности в общината.
2. Насърчаване към самостоятелна стопанска дейност. Основните мерки,
които да гарантират изпълнението на целите и задачите могат да бъдат:
-

изграждане

на

общински

съвет

по

заетостта

с

участието

на

компетентните държавни органи в общината, представители на фирмите, със
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задача да координира дейността по разработката и реализацията на
програмата по заетостта;
- алтернативната заетост да се осигурява чрез търсене на оптимални
възможности за развитие на производството в общината и чрез прояви на
иницатива за разкриване на нови работни места преди всичко в областта на
туризма, търговията и частния бизнес.
5.3.4. За увеличаване доходите на населението, битовото и търговското
обслужване.
Основната цел е чувствително подобряване доходността на отделните
жители на общината с оглед предстоящото ни приемане в Европейския съюз.
За целта да се решат следните задачи.
Постигане на средно годишно потребление на месо най-мапко 45 кг,
мляко 170, яйца 360, захар 24 кг.
Реализирането на целта и задачите е свързано с осъществяването на
следните мерки:
- подобряване организацията и производителността на труда на
работещите;
- засилване ролята на личното стопанство и на отделните семейства за
по-добро решаване на проблема;
- оказване пълно съдействие на потребителната кооперация и частните
търговци за нормално извършване на дейността им;
- създаване условия за извършване на бръснаро-фризьорски, шивашки,
дърводелски, обущарски и стъкларски услуги.
5.3.5. За подобряване дейността по социалното подпомагане на хора с
увреждания и пенсионери.
Целта е да се облекчи чувствително положението на хора, които се
нуждаят от социално подпомагане, хора с увреждания и пенсионери особено
социални.
Постигането на тази цел изисква:
- общинската администрация и кметските наместници да оказват
конкретна помощ особено на хората с увреждания, самотните пенсионери при
снабдяването с дърва, хляб и оказване съдействие за медицинско
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обслужване;
- обзавеждане на клуб на пенсионера в с. Трекляно;
- установяване на неформални контакти с неправителствени организации
в страната и чужбина с предмет на дейност социалното подпомагане с оглед
привличането им за решаване на проблемите в общината;
- утвърждаване на статут за най-рационално използване на допълнителни
средства в общината за тази цел.
5.3.6. Решително подобряване дейността с младите хора, спорта и
туризма - сърцевина в дейността на общинския съвет и общинската
администрация.
Настоящето и бъдещето на общината е свързано с решителното
подобряване на дейността със живеещите млади хора в общината, чийто брой
е много малък и привличане на други от съседните общини и други краища на
страната във връзка с очакваното развитие на туризма и селското стопанство
в общината.
Като се има предвид стратегическото значение на проблема за работата
на младите хора, общинският съвет да утвърди стратегия за решаване на
младежките проблеми.
Основната й цел да бъде създаването на подходящи обществени,
финансови и кадрови предпоставки за решаване на проблемите на младежта.
В стратегията вниманието да се насочи към:
- създаване условия и предпоставки за по-активното участие на младите
хора в живота на общината, за тяхната по- ефективна реализация и намиране
на подходяща работа;
- засилване контрола върху криминално проявените млади хора;
- полагане грижи за подготовката на подрастващите за семеен живот и
осигуряване по възможност на по-добри социално-битови условия на младите
семейства;
Реализирането на целта и задачите е свързано с предприемането на
следните мерки:
- избиране на младежки съвет;
- финансово и материално осигуряване на младежките дейности;
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- засилване ролята на младите хора във всестранното развитие на
общината;
- прилагане допълнителни стимули на фирмите, които разкриват работни
места за младите хора;
- създаване на подходящи условия и обстановка във фирмите и другите
структури за адаптиране на младите хора в новата обстановка;
- осигуряване на преференциален достъп до нови информационни
технологии и закупуване на компютри;
- полагане усилия за насърчаване на майчинството и подпомагане на
младите семейства;
- създаване условия за развитие на спорт, туризъм и здравословен начин
на живот сред подрастващите и младежите;
- развитие на сътрудничеството с други общини по разработване на
туристически маршрути;
- създаване на финансови и материални предпоставки за развитие на
спортната и туристическата дейност;
- осигуряване условия за ефективно използване на природните дадености
в общината.
5.3.7. За подобряване обществения ред и борбата с престъпността.
Основната цел е създаване на подходящи условия за опазване на
обществения ред и осигуряване сигурността на живеещите в общината.
Задачите са:
1. Засилване ролята на общинския съвет и общинската администрация за
решаване въпросите, свързани с реда, борбата с корупцията и престъпността.
2. Точно изпълнение задълженията на специализираните органи.
3.

Привличане

на

обществените

организации

и обществеността за

осигуряване спокойствието на гражданите. Във връзка с това да се проведе
следното:
- да се изградят обществени отряди за подпомагане полицията за охрана
на обществения ред;
- да се направи аргументирано предложение за разкриване на полицейски
участък;
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- провеждане на резултатни и еднопосочни действия на изпълнителната
власт със съдебните органи и органите на реда за подобряване сигурността на
населението.
- разработване на единна програма за борба с престъпността и
осигуряване на обществения ред, който да се утвърди от общинския съвет;
- периодичен анализ на извършеното по борбата срещу престъпността и
предприемане на допълнителни мерки, които да бъдат адекватни на
състоянието на общината.
5.3.8. Развитие на образованието.
Основната цел в развитието на училището е то да се превърне във важен
фактор в извършване на промяната в общината.
Реализирането на тази цел е свързано с осъществяване на следните
основни мерки:
- активно и конкретно включвана

социално-педагогическите фактори

във възпитателния процес с оглед привеждането

му в съответствие с

изискванията на информационното общество;
- снабдяването на училището с компютри, учебно-технически средства,
дидактически материали.
- осигуряване на редовни транспортни връзки за превоз на учениците и
учителите;
- редовно снабдяване с отоплителни материали;
- редовно финансиране за обновлението на МТБ, доставки на нови
материали и спортни съоръжения.
5.34. Развитие на културата.
Главната цел в областта на културата е нейното съхраняване и понататъшно развитие с оглед на засилва, ролята й за по-пълно задоволяване
духовните потребности на хората.
Задачите могат да се формулират така:
- съдействие на културните институции за утвърждаването им като
автономни юридически субекти с право на потенциална и интелектуална
собственост;
- привличане на спонсори за развитие на културата, стимулиране на
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сдружаването на субектите на културата в организации с идеална цел,
въз основа на икономическия интерес, творческите резултати и приоритетите
на културния живот в общината.
подпомагане на традиционните празници и ритуали, характерни за
района;
- подпомагаме на творците на културата и създаване на произведения,
свързани с настоящето и миналото на родния край;
- финансово подпомагане на културната дейност. По-конкретно усилията
трябва да се насочат към осъществяването на следните конкретни мерки.
- въвеждане на нови форми на културна дейност;
- обогатяване програмите на местните празници и събори;
- библиотеките да организират свои културно-масови мероприятия, като
изложби на книги, рецитали, срещи с поети и писатели, обсъждания на книги и
др.
- продължаване работата по проучване историческото минало на родния
край;
- развитие на културния туризъм като се разработят подходящи
туристически маршрути Кюстендил - Трекляно - Трън и Кюстендил - Земен Земенски манастир - Трекляно - Трън.
VI. ОСНОВНИ ФАКТОРИ И УСЛОВИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА ЗА
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА.
Планът за развитие на общината до 2013 г. е насочен към понататъшното
комплексно и устойчиво развитие на общината, към създаване на условия за
ново дихание на населените места и към решаване на съвременните и
бъдещите проблеми на жителите на общината.
Затова неговата реализация е в тясна зависимост от способността на
местните органи на властта, от политическите партии и структурите на
гражданското

общество

да

реализират

съвременните

изисквания

за

практическо планиране и управление с оглед на това да се включат
максимален брой хора в неговото претворяване в живота.
Едни раздели от плана се отнасят до цялото население, други за
различните възрастови групи - младежи, работещи, пенсионери.
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Това изисква да се намери подходящ стимул за тяхното най-активно
участие. Заедно с това са необходими сериозни усилия за създаване на
подходящи условия и овладяването на фактори, които ще дадат възможност
да се получат оптимални крайни резултати в изпълнението на плана.
6.1. Финансово-инвестиционна дейност на общината.
Реализирането

на

настоящия

план

е

свързано

преди

всичко

с

финансовото осигуряване и привличане на инвестиции и инвеститори.
Във връзка с това изключително важно е да се решат по-добре следните
практически въпроси:
6.1.1. Предприемане на ефективни мерки за правилното формиране и
реализиране годишните бюджети на общината, като се спазват принципите на
целесъобразност, ефективност, ефикасност, публичност.
Основа за създаването на годишните бюджети са:
- стратегията за развитие на общината;
прогнозите

за

социално-икономическо

развитие

на

общината

и

отражението им върху приходите и разходите на общинския бюджет;
- предложенията на населението, кметствата и бюджетните организации;
- общинските финансови задължения;
- поетите задължения по различни национални и регионални програми.
При

съставянето

и

реализирането

на

бюджета

де

се

отделя

необходимото внимание за трите основни източника на приходите - собствени
приходи, държавни трансфери и заемни средства.
Осигуряването на приходите по бюджета изисква специализираните
органи

на

общината

да

проявяват настойчивост, взискателност,

изобретателност.
6.1.2. Създаване действена организация за своевременно събиране на
всички данъци и такси.
6.1.3. Подобряване взаимодействието с правителството за решаване на
финансови въпроси.
6.1.4. Чувствително да се засили активността на общинския съвет и
общинската администрация за установяване на контакти с министерствата,
правителствени агенции, български и международни фондации.
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6.1.5. Привличането на инвестиции за всестранното развитие на
общината да стане първостепенен въпрос на Общинския съвет и общинската
администрация.За

целта

Общинския

съвет

да

утвърди

функционална

стратегия за инвестициите и финансовото осигуряване на всички дейности в
общината.
Целта на стратегията е да се постигнат оптимални резултати в социалноикономическото

развитие

на

общината

и

на

използването

на

най-

съвременните достижения на науката и техниката. Да се открият източници на
инвестиране в общината чрез:
- засилване диалога с правителството по привличане на средства от
държавата за целево инвестиране;
- привличане на чуждестранни инвеститори;
- участие в различни национални проекти;
- участие в предприсъединителните фондове на ЕС;
- участие в структурните фондове на ЕС;
6.1.5.1. По-конкретно в стратегията за инвестиране и финансово
осигуряване и в практическата дейност на общинския съвет и общинската
администрация

да

се

имат

предвид

следните

основни

направления:

'
- предоставяне на недвижими обекти или обекти на незавършено
строителство, собственост на общината;
- банкови заеми;
- субсидии от Републиканския бюджет;
- собствени бюджетни средства на общината;
- финансиране от извъбюджетни фондово;
- средства по програми на ЕС;
- средства от други международни програми и фондове.
6.1.5.2. Общинската администрация да оказва чрез консултанти конкретна
помощ на фирмите за използване на кредити от международни организации и
за управление на дейността им.
6.1.5.3. Използване на субсидии за реализация на проекти в следните
области:
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- намаляване на регионалните различия в заетостта , доходите и
възможностите за развитие;
- отваряне на националното стопанство и решаване на проблемите на
регионалното и

местнто

развитие

чрез

трансгранично сътрудничество

(основно чрез ФАР).
6.1.5.4.

Проява

на

необходимата

активност

за

финансиране

от

извънбюджетни фондове:
- Държавен фонд "Земеделие",
- "Национален фонд по опазване на околната среда";
- Фонд "Професионална квалификация и безработица";
- "Републиканска пътна мрежа";
- "Българска гора";
- Фонд "Опазване и подобряване на продуктивните качества на
земеделските земи";
- Фонд "Национална съобщителна мрежа"
6.1.5.5. Общинската администрация да създаде отдел "Европейска
интеграция" и предприеме кочкретни действия за привличане на компетентни
органи и специалисти за разработване и представяне на добре разработени
проекти за привличане на средства от предприсъединителните и структурните
фондове на Европейския съюз.
А) Програма ИСПА - като инструмент за осъществяване на структурната
политика в пред присъединителния период в областта на транспорта и
околната среда, като се финансират обекти на стойност до 15000 лв. като 20%
от стойността на обекта се финансира от кандидата.
Б) Програма САПАРД: Основните цели са земеделието, горите и
хранителната

промишленост,

включително

рибопреработката,

които

са

водещи при последващото осъществяване на програмата САПАРД:
-

развитие

на

ефективно

земеделско

производство

и

културен

хранително-преработвателен сектор чрез подобряване на пазарната и
технологичната инфраструктура и стратегическа инвестиционна политика,
насочени към достигане на европейските стандарти;
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- устойчиво развитие на селските райони, в съответствие с най-добрите
екологични

практики,

чрез

създаване

на

алтернативна

заетост,

диверсификация на икономическите дейности и създаване на необходимата
инфраструкутура с ориентация към подобряване на условията на живот,
увеличаване на възможностите за получаване на доходи и на възможностите
за работа на хората, живеещи в селските общности.
В) Програма ФАР - Тази програма е основният инструмент на ЕС за
оказване на безвъзмездно финансово съдействие на страните от Централна и
Източна Европа, основно за институционално изграждане.
Г) Програма "Леонардо Да Винчи". Целите на програмата са:
- повишаване на уменията и комптенциите на хората, особено младите, в
началното професионално обучение;
- подобряване качеството и достъпа до непрекъснато професионално
обучение, както и придобиването на умения и компетенции през целия живот;
- засилване ролята на професионалното обучение в процеса на
създаване на бизнес-иновации.
Д) "Екос-увертюр" - Програмата насърчава партньорството между
региони, градове и местни организации от ЕС и страните от ЦИЕ.

"Екос-

увертюр" обхваща следните области на сътрудничество:
- усъвършенстване методите на работа;
- подобряване услугите, насочени към развитието и модернизирането на
малкия и средния бизнес и създаване на заетост;
- подобряване на планирането и управлението на услугите в градските и
селските райони;
- защита на околната среда.
Е) Строително-инвестиционен фонд - финансира обекти на стойност от
100000 до 200000 евро, като условието на фонда е 20% от стойността на
обекта да се финансира от кандидата.
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Ж)

Програма

за

"Генериране

на

фондове

за

реализация

на

инвестиционни проекти" - без ограничение стойността на облигации по
законоустановения ред под формата на пари, ценни книжа или недвижима
собственост.
6.1.5.6. Използване на средства от други международни програми и
фондове.
Наличието на разнообразни инструменти и източници на финансиране
предопределя и необходимостта от по-голяма конкретност в действията на
общинския съвет и общинската администрация, на местния бизнес и на
местните неправител-ствени организации.
Общинското ръководство ще се стреми да обвързва непосредствено
съставянето на общинския бюджет с общинския план и прогнозите за развитие
на общината като се отчитат и задълженията по националните и регионалните
програми и проекти. По този начин то ще се стреми да координира
проектобюджета на общината с реализацията на регионални и национални
проекти и да доказва необходимостта от получаване на целеви субсидии за
реализация на общинските програми за развитие. Едновременно с това ще
проявява и стремеж за определено финансиране на отделни проекти за
регионално развитие и със собствени средства на общината, за да се покаже
съпричастността й към ефективната реализация на тези проекти, които ще
повишат степента на регионалното обществено-икономическо развитие.
6.1.5.7. За подобряване на координацията да се създаде Съвет по
финансово-инвестиционната дейност начело с кмета на общината с участието
на

зам.-кмета,

съветници

и

отговорни

служители

на

общинската

администрация като съсредоточи усилията си в решаване на следните
въпроси"
-

проучване

условията

и

възможностите

за

участие

в

предприсъединителните и структурните фондове на ЕС, неправителствени
организации, световни и наши фондации;
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- формиране на компетентни екипи за подготовката и участието в
различни конкурси;
- изучаване на добри проекти и практики в други общини;
- провеждане на делови разговори с проявяващи интерес за инвестиране
в

общината

и

перфектно

изпълнение

задълженията

на

общинската

администрация в процеса от проявата на интерес и неговата финализация;
- създаване на стегната организация за изпълнение на спечелени
проекти;
- своевременна оценка и контрол на постигнатите резултати и внасяне на
необходимите корекции.
6.2. Рационално използване на общинската собственост.
6.2.1. Стратегическо направление в дейността на общинския съвет и на
общинската администрация за реализирането на плана до 2013 г. да бъде
практическото прилагане на Закона за общинската собственост.
За целта:
6.2.1.1. Да продължи работата за ефективно стопанисване, управление и
разпореждане

с

общинско

имущество

с

оглед

на

постигане

висока

икономическа и социална ефективност. То се отнася преди всичко до:
- придобиване на недвижими имоти и движими вещи;
- стопанисване и управление на недвижимите имоти и движими вещи;
- привличане на инвестиции за доизграждане на жилищния блок;
-

стопанисване

и

управление

на

общински

и

други

имоти,

за

индивидуална търговска дейност и изграждане база за туризъм;
- определяне на наемните цени;
- стопанисването и разпореждането със земи от общинския поземлен
фонд;
- надзорно актуване и деактуване на имотите - общинска собственост.
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6.3. Внедряване постиженията на науката и научно-техническия
прогрес.
Реализацията на плана за развитие на общината е свързано преди всичко
с реалното използване на науката и начно-техническия прогрес. Това се
отнася, както до разработката, така и за реализацията на плана и програмите
за развитие на общината.
6.3.1. Привличане на научни институти за разработка на стратегически и
перспективни въпроси в развитието на общината и по-конкретно за развитието
на туризма.
6.3.2. Привличане на институти, имащи отношение по разработване
проблемите

на

архитектурно-художественото развитие на селата в

общината.
6.3.3. Изучаване и прилагане достиженията на науката от съветниците в
общинския съвет и работещите в общинската администрация.
6.4. Привеждане кадровата работа в общината в съответствие с
реалните потребности.
Решаването на изключително важните проблеми в развитието на
общината е свързано с решителното подобряване на работата с ръководните
и изпълнителските кадри в общината.
Това изисква да се разработи кадрова стратегия за един по-дълъг период
с оглед на конкретно и перспективно решаване на проблема.
Това предполага;
- качествен и количествен анализ на целия трудов персонал в общината;
- количествени показатели за обща численост, в това число по
образование, професии, квалификация, с оглед развитието на туризма и
животновъдството в общината;
- численост на заетите с обучение по направления, продължителност на
обучението.
Целта на стратегията би могла да бъде чувствително увеличаване
заетостта на живеещите и привличане на други
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работещи,

стабилизиране

на

трудовата

ефективност,

спечелване

на

персонала за по-голямо работоотдаване, развиване у кадрите на пъргава
адаптация.
В личен план отделните работници от нея могат да очакват:
- сигурност и надежда за запазване на заеманите места;
- материална удовлетвореност, да получават по-добри доходи;
- да им предлага възможност за развитие в професионален план и по
йерархична линия;
- привлекателност - утвърждаване на здрав климат, атмосфера на
уважение към човешката личност.
Заедно с това в стратегията би следвало да се уточнят и конкретните
изисквания при подбора и подготовката на ръководните кадри:
- уточняване бъдещата потребност от ръководни кадри;
- регистриране на всички кадри в общината, които имат данни за
ръководители;
- създаване система за работа с резервните кадри;
- уточняване на съдържанието и формите на обучение на действащите и
резервните кадри.
В практически план могат да се откроят следните въпроси:
6.4.1. Завеждане на отчет всички кадри, които имат качества за
ръководна работа в общината и засилване ролята на Общинския съвет и
общинската администрация при техния подбор,обучение и оценка.
6.4.2. Ръководството на общината и фирмите периодически организират
обучение на всички служители и работници. Целта на обучението е хората
най-бързо и с най-малки разходи да достигат желаното ниво на работа, да
изградят и разширят уменията и познанията, необходими за заеманата
длъжност или да натрупат потенциал за бъдещето.
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6.5. За участието на политическите партии и неправителствените
организации в реализирането на плана за развитие на общината.
Активното участие на политическите партии и неправителствените
организации в изпълнението на настоящия план е в тясна зависимост от
техните ценности и цели в развитието и взаимодействието им с общинския
съвет и общинската администрация при реализирането на общи цели и
задачи.
Общинският съвет и общинската администрация се стремят при
разглеждането на настоящия план да информират ръководствата на
политическите партии и НПО относно това:
- какви са приоритетите на тези, които са ги избрали да ги представляват;
- какви са начините политическите партии и гражданите да участват в
процеса на вземане на решения;
- ако не участват в този процес как биха могли да го подкрепят.
С ръководствата на политическите пзртии се провеждат периодични
срещи на ОбС и общинската администрация за обсъждане на конкретни
въпроси, свързани с реализацията на плана.
Неправителствените организации се стараят да предлагат нестандартни
похвати за решаване на проблеми, свързани с успешно развитие на общината
и на реализацията на плана, като се обръща особено внимание на
възрастните хора, болните, инвалидите.
6.6. Реализирането на стратегическите и проблемните въпроси в
общината и настоящия план е възможно само при проява на голяма
настойчивост и инициативност при поставянето им пред Компетентните
държавни органи - Народно събрание, Правителство, Министерствата,
агенциите, областна управа.
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Развитието на общината е невъзможно без решителната намеса законодателна и управленска на компетентните държавни органи.
Във връзка с това да се предприемат следните практически мерки.
6.6.1. С помощта на Националното сдружение на общините в Република
България и ръководствата на съответните общини Треклянска, Земенска и др.
от планински и полупланински райони да се подготви проект за закон или
постановление на Правителството, който да предоставя преференции за:
- общините при тяхното субсидиране от републиканския бюджет;
- фирмите при инвестиране в тези общи'и';;
- общините при кандидатстване за участие в пред присъединителни и
структурни фондове и програми на Европийския съюз;
- изграждането на пътищата и социалната инфраструктура.
6.6.2. Да се настои пред компетентните органи на изпълнителната власт
разкриване на ГКПП в м. "Славчето".
6.6.3. С областната управа и МРРБ да се предприемат конкретни мерки за
довършване на започнатия жилищен блок като се реконструира като база за
развитие на туризма.
6.7. Подобряване взаимодействието със съседните общини.
Общинският

съвет

и

общинската

администрация

да

проявят

необходимата аетивност за подобряване на взаимодействието със съседните
общини за решаване въпроси от взаимен интерес.
6.7.1. С общините Земен и Трън да се разработи съвместна програма за
развитие на туризма. Особено внимание да се отдели на създаване на
подходяща база, привличане на инвеститори, оформяне на туристически
маршрути и асфалтиране на пътищата.
6.7.2. С община Кюстендил за разкриване на ГКПП в м "Славчето".
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6.8. Подобряване на информационната дейност - важно условие за
ефективна управленческа дейност в общината.
Практическата реализация на настоящия план е в пряка зависимост от
изграждането на информационна система, която дава възможност да се
вземат правилни решения. Това се отнася с еднаква сила и за общинското
ръководство, и за ръководителите на фирмите и бюджетните звена в
общината.
Това

изисква

да

се

изгради

информационна компютъризирана

система в общината.
Системата да предостави възможност да се обобщават всички най-важни
въпроси в развитието на общината и най-бързото решаване на конкретните
изисквания на жителите й.
6.9. За подобряване организацията и стила на работа на Общинския
съвет и общинската администрация.
Реализацията на плана за развитие на общината е в тясна зависимост от
стила на работа на общинския съвет и общинската администрация.
6.9.1. На оперативките при кмета, зам.-кмета, секретаря на общината да
се прави отчет за изпълнението на задачите, като се търси отговорност при
неизпълнение и набелязват задачите за изпълнение през предстоящия
период.
6.9.2. Да се установи строг контрол при изпълнението на задачите по
установената технология при забавено и некачествено изпълнение и
поощряване при добро изпълнение.
6.9.3. Правило да стане годишното и месечното планиране на дейността
на общинската администрация, на отделите. Крайната оценка на работещите в
администрацията да се съобразява с текущата оценка по изпълнение на
задачите.
6.9.4. Ръководството на общинския съвет и общинската администрация
да

прояви

изключителна

активност пред централните ведомства и

министерствата, областната управа, с които да се обсъждат проблемните
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въпроси на общината и на отделните фирми.
6.9.5. Да се засили ролята и отговорността на кадрите, работещи в
общинската администрация в следните основни направления:
- перспективно виждане на проблемните въпроси в развитието на
общината и кметствата;
- комплексна подготовка на въпросите, които се внасят в Общинския
съвет;
- делово и ефективно изпълнение на техните функционални задължения;
- ангажиране на населението при решаване практическите въпроси на
общината и отделните населени места.
6.9.6. Реализирането на настоящия план е в пряка зависимост от
засилване ролята на кметствата и кметските наместници. Това изисква да се
вземат конкретни мерки за:
- разработване планове за развитие на селата;
- подобряване организацията на дейността на кметството;
- своевременно

решаване

проблемите за

снабдяване

с хляб и

недопускане по организационни причини липсата на ток и вода;
- оказване конкретна помощ на самотните хора, болните и инвалидите за
снабдяване с дърва и хранителни продукти;
- ежемесечни срещи с кметските наместници за отчет на извършеното и
обмяна на опит.
6.9.7. Председателят на общинския съвет и кметът на общината да
проявят необходимата инициатива за провеждане на срещи за засилване на
връзките с политическите партии. обществените организации и движения,
както и с други органи на местното самоуправление в страната и чужбина.
6.9.8.

Постоянно

да

се

следи

за

работата

на

други

общински

администрации, да се изучава и прилага добрия техен опит, чрез посещение
на място или чрез запознаването чрез медиите.
6.9.9. Да се направи необходимото в непродължително време да се
въведе цялостна компютъризация на дейността на ОбС и общинската
администрация.
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VII. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА ДО 2013 Г.
7.1. Планът за развитие на общината до 2013 г. е основният документ за
работа на Общинския съвет и общинската администрация, в който са
определени целите, насоките, пътищата и формите за тяхната реализация.
Той ще се актуализира като се имат предвид измененията, настъпващи в
обществото и общината.
7.2. За реализирането на плана се изгражда Съвет за стратегическо
развитие на общината.
Съветът се ръководи от кмета. В състава му влизат зам.-кметът,
секретарят на общината, общински съветници, служители на общинската
администрация, научни работници, добри специалисти от общината.
7.3. Съветът заседава един път на три месеца. Прави оценка на
въпросите, свързани с изпълнението на плана.
Освен реализацията на плана, вниманието му се съсредоточава и върху
следните основни дейности:
7.3.1. Анализира наличната информация и изработва прогнози за
очакваното изменение в състоянието на основните вътрешни и външни
фактори, които се отразяват на развитието на общината.
7.3.2. Дефинира главните проблеми пред общината и общинската
администрация,

изискващи

.

стратегическа преориентация и формира

варианти на цели пред нейното развитие.
7.3.3. Обсъжда разработки (програми, концепции и др.), свързани с
глобалните проблеми в развитието на общината -икономически, екологични,
социални, духовни и при необходимост ги предлага на Общинския съвет.
7.3.4. Обсъжда въпроси, свързани с дейността на общината и развитието
на връзките със съседните общини, градове от други страни, с които общината
поддържа връзки.
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7.3.5. Подготвя и обсъжда проекти за решаване на отделни проблеми в
общината чрез участието й в различни международни програми.
7.4. Общинският съвет и общинската администрация правят периодични
анализи по изпълнението на плана и вземат решения, адекватни на реалното
положение в общината,
7.5. Отделите в общинската администрация правят ежемесечен анализ за
реализацията на плана в сферите, за които отговарят.
7.6. Записаните за разработване финансова и кадрова стратегии,
стратегия за развитие на цеха за бакелитови изделия и програми за работа с
младежта и за развитието на туризма, за изучаване на полезни изкопаеми да
бъдат готови до края на 2006 г.
7.7. Всяка година кметът на общината внася в общинския съвет програма
за реализиране на плана за развитие на общината.

VIII. ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ
1. Финансовите параметри на плана за развитие са направени на
основата на реалните потребности за изграждане и ремонт на отделни обекти,
необходими за неговото изпълнение.
2. Тези параметри са желани и необходими, но не са гарантирани. Те
могат да станат факт само при изключителната активност на общинското
ръководство

за

привличане

на

така

необходимите

средства

от

предприсъединителните и структурните фондове на Европейския съюз.
3. Параметрите могат да бъдат постигнати само при сериозен ангажимент
от страна на правителството и областната управа за развитие на общината.
4. Важно направление за достигаме на финансовите параметри има
привличането на арендатори и бизнесмени за развитие на селското
стопанство и туризма.
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ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ИНДИКАТИВНИТЕ ФИНАНСОВИ ТАБЛИЦИ И
ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТИТЕ.
1. Списъкът на обектите за изграждане, модернизация и реконструкция в
периода 2005-2013 г е направен на основата на трите приоритета на плана за
развитие на общината - развитие на селското стопанство и туризма,
решително подобряване на инфраструктурата и благоустрояването на
общината, подобряване на здравеопазването, образованието и културното
равнище на живеещите в общината.
2. Записаните обекти по села и като цяло за общината, произтичат от
конкретните мерки, необходими за реализиране на проектите.
Това е направено така, че да има точно съответствие на приоритетите и
мерките и техния териториален разрез.
3. Индикативните финансови таблици съдържат финансовите параметри
на приоритетите и мерките по години за общината.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
СПИСЪК
на необходимите обекти за изграждане, свързани с реализацията на
първия приоритет - развитие на икономиката на общината
1. Ремонт на цеха за бакелитови изделия. Сметна стойност за реализация
-150 000 - 2008 г.
2. Изграждане на 200 дка овощни градини. См. стойност -200 000 - 2008 г.
3. Преустройство на жилищния блок в с. Трекляно като база за развитие
на туризъм. См. стойност 950 000 - 2006 г.
4. Ремонт на базите за ловен туризъм в с. Уши и с, Метохия. См. стойност
310 000 - 2008 г.
5. Ремонт на базата за ловен туризъм в с. Средорек. См. стойност 250
000 - 2007 г.
6. Реконструкция на училището в с. Злогош като база за туризъм. См.
стойност 220 000 - 2008 г.
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СПИСЪК
НА ПЪТИЩАТА ЗА АСФАЛТИРАНЕ И ОБАЛАСТРЯВАНЕ включени във
втория приоритет за развитие на общината
№

Път

1

Злогош-Д. Кортен- Г.
Кортен-Уши

10

4

500000

2

Уши-Трекляно
(м.Вумарник)
Долно КобилеКиселица
Средорек-Д. Кобиле

-

7

3

3
4

Километри
асфалобаластрятиране
ване

Стойност
Асфалт
обал.
лв.
лв.

Обща

Година

600000

1100000

2006

-

и5и000

1050000

2006

-

150000

-

150000

2007

3

2

150000

300000

1800000

2007

5

Д.Кобиле-МетохияПобит камък

10

5

500000

750000

1250000

2007

6

СредорекЧешлянциДрагойчинци

10

-

500000

-

500000

2008

7

Средорик-Бъзовица

6

6

300000

900000

1200000

2008

8

Трекляно-Средорек

5

-

250000

-

250000

2008

9
10

Трекляно-Косово
Злогош-Габрешевци

10
10

5
-

500000
500000

750000
-

1250000
500000

2009
2009

11

Сушица-Добри дол

4

-

200000

-

200000

2010

12

Добри долДобридолски
воденици

4

-

200000

-

200000

2011

13

Раянци-Трекляно

10

5

500000

750000

1250000

2011

14

Д. Кортен-Деянова
махала

6

6

300000

900000

1200000

2011

15

Чешлянци-Метохия

7

7

350000

1050000

1400000

2011

16

Трекляно-мах.
Гъженци
Трекляномах.Тодоровци
Уши-мах. Знеполци

3

-

150000

-

150000

2012

4

-

200000

-

200000

2012

6

6

300000

900000

1200000

2013

Трекляно-мах.
Димитринци
Злогош-Кюстендил

6

-

300000

-

300000

2013

22

5

11000000

-

11000000

2007

15

5

14000000

1000000

15000000

2008

15000000
15000000

2009
2009

17
18
19
20
21
22
23

СредорекБосилеград
Раянци-Земен
Косово-Трън

15
30

15000000
15000000

73
СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРЕЗ
ПЕРИОДА 2005-2013 включени във втория и третия приоритет на плана за
развитие на общината
№
1
2
3
4
5

с. Трекляно

Корекция коритото на реката
Ремонт блокове - покрив
Мост махала "Антоновци"
Ремонт на обществена баня
Канализация на център Трекляно

25000
15000
55000
25000
35000

Години за
реализация
2006
2005
2008
2007
2007

6
7

Разширение на тел. мрежа
Реконструкция водопроводна
мрежа
Улично осветление
Периодичен ремонт в училището
и общежитието
Всичко
с. Злогош
Рехабилитация водопровод по
махали

15000
25000

2011
2012

10000
35000

2006

8
9

Населено място

Дейности

Сметна стойност

235000
25000

2006

Ремонт на улицата до гробищен
парк
Ремонт на покрива на
читалището
Ремонт пътища от Об.П.М.
Камбанарията и гробищния парк

10000

2007

10000

2008

15000
15000

2009
2010

Оформяне център с чешма
Направа на водоем за питейна
вода
Всичко
Водопровод Кръстовци,
Живодорица

10000
15000

2011
2012

100000
25000

2006

Ремонт на административна
сграда
Ремонт Магерница и гробищен
парк
Подобряване тел. мрежа
Направа на водоем за питейна
вода
Всичко:
Ремонт административна сграда

10000

2005

12000

2007

15000
10000

2008
2009

72000
15000

2006

Ремонт водопровод
Ремонт махленски пътища
Всичко:
Ремонт магерница - покрив
Ремонт административна сграда,
училище

10000
15000
40000
12000
20000

2007
2008

28

Ремонт водопроводни тръби

10000

2007

29
30

Ремонт местни пътища
15000
Телефонизация м. "Богданова" и 15000
м. "Пейчова"

2008
2009

10
11
12
13
14
15
16

с. Брест

17

с. Сушица

18
19
20
21

23

с. Добри дол

24
25
26
27

с. Габрешевци

2005
2006

74
31

Водоснабдяване м. "Богданова"

10000

2010

32

Оформяне център Габрешевци

8000

2011

Всичко:
Ремонт адм. сграда
Оформяне центъра
Оформяне декоративна чешма в
центъра

90000
15000
10000
11000

2006
2007
2008

Разширение водопроводна
мрежа
Ремонт пътища
Разширение тел. мрежа
Всичко:
Възстановяване водоизточници

15000

2009

10000
800
69000
10000

2006
2009

40

Насипване махленски пътища

8000

2006

41

Ремонт магерница и гробищен
парк
Подобряване тел. мрежа
Всичко:
Подмяна етернитов водопровод

5000

2007

5000
28000
15000

2007

44

Ремонт общинска пътна мрежа

10000

2006

45
46

Подобряване тел. мрежа
Изкърпване асфалтова настилка
общо

5000
39000 39000

2007
2008

Оформяне на център
Корекция на р. Средорек
Подмяна на водопроводи
Водоем и водохващане
Направа на мост м. "Лечевци"

500
10000
15000
10000
45000

2006
2007
2008
2009
2010

Всичко:
Подмяна на водопровод
Асфалтиране на пътя до
Д.Кобиле
Изграждане телефонна мрежа

85000
6000
15000

2007
2008

5000

2009

Всичко:
Водопроводна мрежа ремонт

26000
5000

2005

56
57

Телефонизация
Асфалтиране на общ. пътища

5000
10000

2006
2007

58

Направа водохващане
Всичко
Рехабилитация водопроводна
мрежа Етернит с РVС

5000
25000
10000

2008

Ремонт пътища
Телефонизация - Побит камък

5000
8000

2007
2008

Всичко:
Водоем - ремонт
Подмяна Етернит с РVС
Махленски пътища

23000
5000
10000
12000

2005
2006
2007

33
34
35

с. Долни Кортен

36
37
38
39

с. Горни Кортен

42
43

с. Уши

47
48
49
50
51

с. Средорек

52
53

с. Киселица

54

55

59

с. Долно и Горно
Кобиле

с. Метохия

60
61

62
63
64

с. Чешлянци

2005

2006

2009

75
65

Напречна връзка Чешлянци Метохия
Всичко:
Направа ново водохващане
Пътна мрежа Средорек-Бъзовица

35000

2008

62000
10000
30000

2006
2007

66
67

с. Бъзовица

68

с. Драгойчинци

Всичко:
Водопроводна мрежа водоем

40000
8000

2006

9000

2007

10000
5000
32000
5000

2010
2011

с. Косово

Оформяне магерница и
гробищен парк
Махленски пътища
Телефонна мрежа
Всичко:
Ремонт водопроводна мрежа
Направа водоем
Насипване пътища
Ремонт училище
Всичко:
ОБЩО:

6000
5000
9000
25000
911000

2007
2008
2009

69
70
71
72
73
74
75

2006

