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1. ВЪВЕДЕНИЕ
1.1. СЪЩНОСТ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА
1.1.1. ОБХВАТ
В своята същност Планът за интегрирано развитие на община Троян (ПИРО) 20212027 г. е основополагащ, стратегически документ и важен инструмент за управлението на
общината през следващите седем години. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата
територия на общината – землищата на град Троян и всичките 21 села. Определени са зони за
прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за
подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни
общини. Планът за интегрирано развитие на общината е със средносрочно действие, като
времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС до края на
2027 година.
ПИРО като част от системата от стратегически документи интегрира регионалното и
пространственото развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и
потенциалите за развитие на районите, общините и населените места, които се отчитат при
разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, включително
съфинансирани от фондовете на Европейския съюз. В унисон с тях е и планирането и
изпълнението на интегрирани подходи за териториално и градско развитие и на местни
инициативи, допринасящи за постигане на националните цели и приоритетите за регионално
и местно развитие.
В спецификата на всяка община се съдържат аргументите за очертаване на нейната
визия за развитие до края на програмния период. Тези аргументи произтичат от комплексните
анализи на природните дадености, историята и мястото на общината в регионален и
национален план от гледна точка на нейното икономическо, социално, екологично, културно
и управленско ниво на развитие; наличните потенциали и съществуващите проблеми и
предизвикателства. Последователността на проучванията, направените анализи и изводи в
процеса на работата по плана са основната предпоставка за формулиране на аргументирана
стратегическа част и като краен продукт една конкретна програма за действие.
1.1.2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Планът за интегрирано развитие на община Троян интерпретира и конкретизира общата
законодателна и стратегическа рамка на регионалното развитие в България и Европа, за да
изяви местната специфика и да предложи аргументирани решения за социалните,
икономическите, екологичните, културните и управленските предизвикателства по пътя към
устойчивото развитие на общината.
Цел
Основната цел на Плана за интегрирано развитие на община Троян е да предложи обща
рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на
местно ниво, обединени в конкретна програма за действие. ПИРО на Троян е оперативен
документ, обединяващ целите и начините за тяхното постигане, при задължително
съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северозападен регион
от ниво 2 и действащите устройствени планове.
По същество планът се разработва и прилага в общия контекст на актуалната
законодателна и стратегическа рамка на регионалното развитие в България и Европа, като
изявява местната специфика и предлага аргументирани решения за социалните,
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икономическите, екологичните, културните и управленските предизвикателства по пътя към
устойчивото развитие на общината. Тези решения очертават общата рамка и последователност
от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво.
Задачи
За успешното постигане на основната цел е необходимо да бъдат решени следните
задачи:

▪ комплексно управление на процеса по разработването на ПИРО, включително
разпределение на дейностите във времето и на отговорностите между отделните
експерти, общинските звена и всички заинтересовани страни;

▪ предварително извеждане на ясна и последователна методология за разработването на
ПИРО;

▪ определяне на структура на ПИРО, отчитаща разпоредбите в системата от документи
за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, която
обхваща Методически указания за разработване и прилагане на Планове за
интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027;

▪ информационно обезпечаване, чрез събиране, обработка и синтез на данни от
разнообразни и надеждни източници на информация;

▪ проучване на основните законодателни и стратегически документи и извеждането
на изводи от тях;

▪ извършване на комплексен анализ на съвременната ситуация в общината;
▪ поставяне на обобщена оценка за проблемите и потенциалите в общината, заедно
със синтезен SWOT анализ;

▪ приложение на подход за формулиране на изпълними стратегически предложения;
▪ очертаване на визия за развитие и формулиране на цели, приоритети и
съпътстващите ги мерки и дейности;

▪ разработване на поредица от инструменти за реализацията на плана, съобразени с
Методическите указания;

▪ успоредни публични дискусии и анкетни проучвания, ориентирани към различни
целеви групи и представляващи основно средство за генериране на идеи.
1.2. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО
РАЗВИТИЕ
Планът за интегрирано развитие на община Троян е със срок на действие 7 години. Той
е съобразен с нормативните документи, свързани с местното самоуправление, териториалното
устройство, опазването на околната среда, и в съответствие с целите на кохезионната политика
на Европейския съюз за периода 2021-2027 г. – „Европа по-близо до гражданите чрез
насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските и
крайбрежните райони и на местните инициативи“. В него са определени средносрочните
цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини.
Осигурена е пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни
политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на
икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия.
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1.2.1. ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА
Закон за регионалното развитие
Изготвянето на плановете за интегрирано развитие на общини (ПИРО) е
регламентирано в Закона за регионалното развитие с неговата редакция от март 2020 година
(изм. и доп. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020 г.), както и правилника за неговото прилагане. В новия
програмен период 2021-2027 г. ПИРО обединяват в рамките на един стратегически документ
елементите на общинските планове за развитие (ОПР) и интегрираните планове за градско
възстановяване и развитие (ИПГВР), които се изготвяха в периода 2014-2020 г.
Фигура 1. Разлики в системата от документи за стратегическо планиране след изменението на
ЗРР за новия програмен период

Съгласно ЗРР плановете за интегрирано развитие на община са част от системата от
документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие. Той е в
йерархична съподчиненост на документите от по-горните нива – интегрирани териториални
стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 и актуализираната Национална
концепция за регионално и пространствено развитие. Те се изготвят с хоризонт от 7 години и
очертават средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината в
съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от
ниво 2 и общия устройствен план на общината (чл, 13. ЗРР). В този смисъл ПИРО следва да
отчете и предвижданията на общия устройствен план на общината, ако такъв е изготвен към
момента на разработването му или двата документа да се изготвят паралелно, ако е възможно.
Към момента на изготвяне на ПИРО Троян, за община Троян има изготвен само
предварителен проект на ОУПО. В този смисъл отчасти ПИРО е синхронизиран с него
по отношение на част от анализите и изводите от тях.
ПИРО се приема от общинския съвет по предложение на кмета на общината, според чл.
13 от ЗРР.
Закон за туризма
Изменението на Закона за туризма от 2020 г. (ДВ, бр. 17, 2020) изисква в програмата за
реализация на плановете за интегрирано развитие на общините да се включва самостоятелен
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раздел, който съдържа общинската програма за развитие на туризма (чл. 11 от ЗТ). Тя следва
да е в съответствие с приоритетите на областната стратегия за развитие на туризма и
Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма и стратегиите за развитие на отделни
видове туризъм.
Следва да се подчертае, че стратегиите на областно ниво не са изготвени и приети,
което поставя пред трудности местната администрация за изготвянето на програма за
развитието на туризма, която да е в „съответствие с приоритетите на областната
стратегия“. Въпреки това, в ПИРО са включени мерки и проекти, които подкрепят
развитието на туристически дейности в общината, съобразно местните специфики.
Според ЗТ е регламентирано още, че „в случаите, когато на територията на
общината е разположен национален курорт по чл. 56а, общинският съвет е длъжен да
планира разходи за подобряване на предлаганите туристически дейности, общински обекти,
услуги и продукти в националния курорт“. Това има пряко отражение върху Програмата за
реализация на плана. В рамките на община Троян не е разположен курорт от национално
значение. Съгласно утвърдения списък на курортите в Република България и определяне на
техните граници, в обхвата на община Троян попада балнеолечебен курорт от местно значение
– с. Шипково, и два климатични планински курорта от местно значение – гр. Троян и с.
Орешак. За всички тях, в Програмата за реализация на ПИРО, са предвидени проекти и
дейности, които да допринесат за тяхното развитие. Допълнително, Програмата за реализация
са отбелязани с проектите и идеите, които могат да намерят своето място в изготвяните
годишни програми за развитието на туризма в община Троян.
Други закони, имащи отношение към разработването и реализацията ПИРО
При изготвянето на ПИРО са взети предвид и редица закони, които имат пряко влияние
върху управлението на територията и нейното финансиране. По-важните от тях са:

▪ Закон за административно-териториалното устройство на Р България;
▪ Закон за местното самоуправление и местната администрация;
▪ Закон за администрацията;
▪ Закон за достъпа до обществена информация;
▪ Закон за общинската собственост;
▪ Закон за общинския дълг;
▪ Закона за публичните финанси;
▪ Закон за местни данъци и такси;
▪ Закон за водите;
▪ Закон за горите;
▪ Закон за концесиите.
Освен изброените закони има и други специализирани административни актове, които
определят дейността на общините в различни сектори и от които произтичат конкретни права
и задължения на общинска администрация. Тук следва да се добавят Международните
конвенции, ратифицирани от правителството на Р България, с които е свързана работата в
конкретен сектор например права на човека, културно наследство и др.
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1.2.2. СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА
Действащото законодателство задължително изисква осигуряването на съгласуваност
на ПИРО с основните стратегически документи на европейско, национално и областно ниво.
Тези документи са разгледани в следващите редове.
Глобални цели на устойчивото развитие (ООН)/ Трансформиране на нашия свят: Дневен
ред 2030 за устойчиво развитие

Всички 17 цели са свързани помежду си и имат срок за тяхното постигане до 2030 г.
Те са насочени към преодоляване на глобалните предизвикателства, пред които сме
изправени. Новите цели предвиждат изкореняването на крайната бедност във всичките й
форми, ликвидирането на глада и помощ за устойчивото развитие на селското стопанство,
поощряване на здравословния начин на живот и съдействието за благополучието на всички
хора, осигуряването на всеобщо и качествено образование, рационална употреба на водните
ресурси, всеобщ достъп до екологично чиста енергетика и др. За постигането на целите ще
трябва да бъдат изпълнени общо 169 производни задачи в областта на социалноикономическото развитие. Напредъкът по изпълнението на плана ще се обсъжда четири пъти
годишно на форум на високо равнище под егидата на Общото събрание.
Документ за размисъл „Към устойчива Европа до 2030 г.“
Този документ замества действащата до сега Стратегия „Европа 2020“ като
интерпретира отношението на страните от ЕС към глобалния Дневен ред 2030 за устойчиво
развитие. В Европа е направено много - приоритетите за устойчиво развитие са включени в
основни хоризонтални програми, както и в секторните политики и инициативи. ЕС е сред
водещите сили за приемането на Програмата на ООН относно устойчивото развитие до 2030
г. и нейните цели за устойчиво развитие (ЦУР). За да постигнем целите до 2030 г. е необходимо
всички страни да съблюдават тези цели в цялостната система на стратегическото и програмно
планиране от националното ниво, през регионалните планове до плановете за интегрирано
общинско развитие. ПИРО Троян е структуриран и целенасочен в рамките на документа „Към
устойчива Европа до 2030 г.“
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Програма за развитие: България 2030
Националната програма за развитие „България 2030“ е програмен документ, поставящ
рамката и насоките за подготовка на останалите стратегически документи в страната. С тази
програма се адаптират приоритетите на документа „Към устойчива Европа до 2030 г.“ към
нашата национална специфика в границите на България. Документът определя три
стратегически цели: ускорено икономическо развитие, демографски подем и намаляване
на неравенствата, за реализирането на които са предвидени целенасочени политики и
интервенции, групирани в пет взаимосвързани и интегрирани оси на развитие –
Иновативна и интелигентна България; Зелена и устойчива България; Свързана и
интегрирана България; Отзивчива и справедлива България; Духовна и жизнена България.
За постигането на стратегическите цели са дефинирани 13 национални приоритета, като с
решението на правителството са определени водещите ведомства по отделните приоритети.
Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022
Въпреки че времето на действие на този документ е ограничено до 2022 г.,
Националната стратегия за регионално развитие се фокусира върху балансираното,
равнопоставено и устойчиво развитие на регионите в България през периода до 2022 г. и
очертава начините и средствата за намаляване на неравенствата между отделните региони,
области и общини в страната. Стремежът за постигането на баланс продължава общата
Кохезионна политика на ЕС на национално ниво. НСРР е интегрирана стратегия за развитие,
осигуряваща координация между управлението на различните сектори и условия за
реализация на НПР БГ 2030.
Фокусът на стратегията е постигането на полицентрично, балансирано и устойчиво
развитие на регионите в България. От друга страна тя осигурява координация между отделните
секторни политики и стратегически документи на национални ниво и подпомага тяхното
синхронизиране на по-ниските нива на планиране (NUTS 1, NUTS 2 и NUTS 3).
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Целите и приоритетите на НСРР подчертават значението на малкия и среден бизнес,
формирането на устойчиви туристически дейности и подобряването на социалната и
техническата инфраструктура при съхраняване на природното и културно наследство.
Актуализирана национална концепция за пространствено развитие 2013-2025
Устройството и управлението на националната територия до 2025 година се
регламентира от Национална концепция за пространствено развитие, която е актуализирана
през 2019 г. и с нея се полагат основите за оперативна програма „Развитие на регионите“ 20212027 г. Концепцията съдържа средносрочни и дългосрочни насоки за устройственото
планиране и опазването на териториалните ресурси. Тя осигурява и подходяща основа за
териториална насоченост и израз на секторните политики и стратегии, като се подчертава, че
желаният модел за умерен полицентризъм (поддържане на мрежа от равномерно разпръснати
градове, които са предпоставка за по-балансирано развитие и съживяване на селските и
периферните райони) все още е на дневен ред. Актуализираният документ има няколко много
важни нови елемента: отразени са новите насоки в европейската кохезионна политика и
политиката за пространствено развитие; стратегическата й част интегрира в още по-силна
степен регионалното планиране с пространственото такова; и идентифицира конкретни
територии със специфични характеристики, потребности и потенциали.
Интегрирана териториална стратегия за развитие (ИТСР) на Северозападен регион за
периода 2021-2027
Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северозападния регион от ниво
2 е стратегически планов документ, определящ общата политическа, пространствена,
икономическа и тематична рамка за развитието на региона в годините на новия програмен
период 2021-2027. Тя е разработена в съответствие с Националната концепция за регионално
и пространствено развитие за периода 2013-2025 г. (Актуализация 2019 г.) и отчита
предвижданията на секторните стратегии на регионално ниво в областта на икономическото
развитие, здравеопазването, образованието, науката, социалните услуги, транспорта, водния
сектор, енергетиката, широколентовите комуникации, туризма и околната среда.
Стратегическата рамка за развитие на общините от северозападния регион (в частност
община Троян) произтича от Интегрираната териториална стратегия за развитие на
северозападния регион от ниво 2. Приетата визия, която определя рамката за реализация на
ИТСР на Северозападен регион, поради своя дългосрочен характер, остава непроменена от
заложената визия в Регионалния план за развитие 2014-2020 г., и е следната: Северозападен
район преодолява същественото социално-икономическо изоставане и сериозните
структурни и демографски проблеми чрез подходящи инвестиции в свързваща
инфраструктура и укрепване на потенциала за растеж, създаващи предпоставки за
догонващо развитие в национален и европейски мащаб.
Основните приоритети на Интегрираната териториална стратегия за развитие на
Северозападен регион са следните:

▪ ПРИОРИТЕТ 1: Ускоряване на растежа на регионалната икономика;
▪ ПРИОРИТЕТ 2: Запазване и развитие на човешкия капитал;
▪ ПРИОРИТЕТ 3: Териториална свързаност, устойчиво развитие и намаляване на
неравенствата.
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В ИТСР е изведен един приоритетен за реализация и финансиране проект в областта на
културата на територията на община Троян. Това е Национално училище за приложни
изкуства „Венко Колев“, за което се предвижда ремонт и реконструкция на училищната
сграда и общежитието към него, както и изграждане на открити спортни площадки.
Индикативната стойност на проекта е 945 хил. лв.
1.3. ОТГОВОРНОСТИТЕ
НА
ИНСТИТУЦИИТЕ
И
ПАРТНЬОРИТЕ
РАЗРАБОТВАНЕТО И ПРИЕМАНЕТО НА ПИРО
Общи изисквания към подготовката, съгласуването и приемането на ПИРО

ЗА

Съгласно ЗРР и Правилника за неговото прилагане няколко са основните актьори в
процеса на подготовка, съгласуване и приемане на ПИРО – кметът на общината, общински
съвет, заинтересованите органи и организации, с икономическите и социалните партньори,
както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към
развитието на общината.
Функцията на организатор при изготвянето и съгласуването на ПИРО има кметът на
общината, който осъществява координация и контрол по процесите. Съгласно Методическите
указания с негова заповед се сформира работна група по подготовка, изготвяне и одобрение
на ПИРО. В нея следва да са представени възможно най-много представители на
заинтересованите страни в общината. Останалите заинтересовани лица трябва да имат
постоянен достъп до информация за процеса и възможност за даване на становища и
предложения при изготвянето на ПИРО, а в последствие и при неговата реализация.
Със заповед на кмета изготвянето на ПИРО се възлага на външен изпълнител (при
спазване изискванията на ЗОП) или със собствен капацитет. Кметът е този, който, чрез
заповед, организира и публично обсъждане на проекта на ПИРО и на ЕО по реда на чл. 20 от
Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми в
случаите, в които такава оценка е била изискана.
Общинският съвет е органът, който приема ПИРО на общината и контролира
осигуряването на съответствие на общия устройствен план с плана за интегрирано развитие.

Заинтересованите лица имат право да дават аргументирани предложения при
изготвянето на ПИРО и да получават информация при поискването й.
Одобреният план за интегрирано развитие на община се представя от кмета на
общината пред съответния областен съвет за развитие в срок до три месеца от неговото
приемане от съответния общински съвет. ПИРО и решението на общинския съвет за неговото
приемане се публикуват на страницата на общината в интернет, както и на портала за
обществени консултации на Министерския съвет.
Изменение и актуализация на ПИРО
Изменение и актуализация на плана се допуска при условията, посочени в ППЗРР, в т.ч.:

▪ при съществени промени на икономическите и социалните условия в общината;
▪ в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в
законодателството на ЕС;

▪ при съществени промени в национални или секторни стратегии, концепции и програми,
влияещи върху изпълнението на плана;
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▪ при приемане или изменение на бюджета на общината и утвърждаване на
индикативните разчети за средствата от Европейския съюз се актуализира и
програмата за реализиране на плана.
Същевременно, актуализация на програмата за реализация на плана може да бъде
извършвана периодично въз основа на изводите и препоръките в годишните доклади за
наблюдение с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението му и постигане
на целите и приоритетите за развитие. Периодичната актуализация на програмата за
реализация и приложенията към нея се извършва с цел включване на нови мерки, дейности,
проекти или източници на финансиране. Така например, в случай на възникнала възможност
за включването на допълнителни ресурси – средства от оперативните програми за периода
2021-2027 г. или от други национални или донорски проекти и програми, при актуализацията
на програмата за реализация могат да бъдат идентифицирани допълнителни проектни идеи,
които да бъдат финансирани с допълнителните ресурси. Допълнителни мерки, дейности и
проекти/проектни идеи се включват в програмата или приложенията към нея само чрез
обосновка на приноса им към постигането на целите и приоритетите на плана при спазване на
принципа на интегриран подход.
Изготвеният актуализиран ПИРО се приема при условията и по реда за изработване и
приемане на плана.
Наблюдение и оценка на ПИРО
Наблюдението на плана се осъществява, в съответствие с разпоредбите на ППЗРР.
Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на ПИРО чрез разработване
на годишен доклад за всяка година от действието на плана. Съгласно изискванията на ЗРР, за
изпълнението на всеки ПИРО се извършва междинна (в средата на периода на действие) и
последваща (не по-късно от една година след изтичането на периода на неговото действие)
оценки. Последващата оценка включва:
1. оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;
2. оценка на общото въздействие;
3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
4. изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие.
Финансирането на процеса на изработване, съгласуване с партньорите и актуализиране
на ПИРО се осъществява от бюджета на община Троян.
1.4. СТРУКТУРА НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРОЯН
Структурата на плана за интегрирано развитие на община Троян е изцяло съобразена с
разпоредбите на чл. 13 от ЗРР и методическтие указания за разработване и прилагане на ПИРО
2021-2027 г., публикувани от МРРБ. Тя е изцяло в синхрон с най-добрите практики на
стратегическото планиране на териториите.
Структурата на плана следва използвания методически подход при изготвянето му.
Документът започва с представянето на резултатите от проведените социално-икономически
и пространствени анализи на територията, които представят ситуацията в общината и
очертават тенденциите в развитието й до 2027 г., разглеждана в регионален и национален
конктест. След това продължава с оценка и изводи от аналитичната част. На тяхна база е
формулирана визия и са отправени стратегически предложения (цели и приоритети за
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развитие на общината). Накрая са разписани основните инструменти за успешната
реализация, вкл. наблюдението и оценката на плана. Неразделна част от документа са
съпътстващите го приложения, изготвени в процеса на неговото разработване.
Избраният подход обуславя основните точки (съдържание на плана), които са както
следва:

▪ Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното
състояние, нуждите и потенциалите за развитие на община Троян;

▪ Описание на взаимовръзките на анализа с резултатите от проведения хоризонтален
социално-икономически анализ на районите на национално ниво;

▪ Връзка на общината със съседните територии, които имат потенциал да влияят върху
развитието й;

▪ Синтезен SWOT анализ;
▪ Цели и приоритети за развитие за периода 2021-2027 г.;
▪ Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и заинтересованите страни
и формите на участие в подготовката и изпълнението на ПИРО при спазване на
принципите за партньорство и осигуряване на информация и публичност;

▪ Определяне на приоритетни зони за въздействие;
▪ Програма за реализация на ПИРО и описание на интегрирания подход за развитие;
▪ Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към
климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия;

▪ Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО;
▪ Индикативна финансова таблица;
▪ Приложения.
1.4.1. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ
И
АНАЛИЗ
НА
ИКОНОМИЧЕСКОТО,
СОЦИАЛНОТО И ЕКОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ, НУЖДИТЕ И ПОТЕНЦИАЛИТЕ
ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРОЯН
Анализът на икономическото, социалното и екологичното състояние, на нуждите и
потенциалите за развитие е изготвен за територията на цялата община. Подробното описание
на отделните аспекти от общинското развитие завършва с обобщени изводи, комбинация от
проблеми и потенциали. Идентифицираните проблеми и потенциали са основа за извеждането
на синтезен SWOT анализ, чиято цел е да открои най-важните моменти в историческото и
съвременното развитие на общината. Обобщени са положителните и отрицателните
характеристики в рамките на община Троян и прилежащия й пространствен контекст –
тенденциите на регионално, национално и европейско ниво.
Анализът поставя акцент върху географската, историческата и културната
характеристика, проследени са закономерностите във функционално-пространственото
развитие, социалното, икономическото и екологичното състояние в границите на община
Троян. Подробно проучена е транспортната система, количествените и качествените
измерения на електроснабдителната, водоснабдителната и канализационната системи.
Административният капацитет на общината е представен като единство на възможности и
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ограничения за приложение на политики и изпълнение на проекти при взаимодействие между
община Троян, неправителствения сектор и бизнеса.
Аналитичната част включва още описание на взаимовръзките с резултатите проведения
хоризонтален социално-икономически анализ на районите на национално ниво. В табличен
вид са откроени взаимовръзките между двата анализа – на местно и на регионално ниво,
позволяващи бързото им сравнение и показващи доколко община Троян се развива с темпото
на региона.
На последно място, но не по важност, е представена връзката на община Троян със
съседните територии, които имат потенциал да оказват влияние върху местното развитие.
Акцент в тази част са възможните общи проекти, които имат надобщинско ниво.
Изброените аспекти покриват разнообразието на общинското развитие и напълно
съответстват на Методическите указания за разработване и прилагане на Планове за
интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.
Разработването на анализа се базира на официална статистическа информация,
становища от институции и стратегически документи в общината и региона, заедно с изводите
от проведените публични дискусии и целеви анкети.
1.4.2. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ И МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ ЗА
ПЕРИОДА 2021-2027 Г.
Стратегическите предложения обхващат очертаването на визия за развитие до края на
плановия период, формулирането на цели, приоритетни направления и мерките към тях.
Основно предизвикателство е формулирането на аргументирани, изпълними и съответстващи
на местните ресурси и специфика предложения. Използването на интегриран подход за
планиране на регионалното и пространственото развитие изисква целите и приоритетите да
бъдат съгласувани и да предвиждат взаимодействието с факторите, условията и потенциала за
специфичното развитие на общината, мрежата от населени места и отделните сектори
(индустрия, транспорт, екологична инфраструктура, туризъм, аграрни дейности и др.),
залегнали в устройствените планове за развитие на територията. Към подхода се
присъединяват и проследените обществени потребности и препоръки, заедно с насоките на
стратегическите документи от по-високо ниво. Разгледаните аспекти са използвани за
синтезирането на ключови теми. По този начин се постига синергичен ефект между
резултатите на отделните приоритетни направления, като за осъществяването на дадена цел
допринасят повече от един приоритет.
1.4.3. ОПИСАНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ, НА ПАРТНЬОРИТЕ И
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ФОРМИТЕ НА УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКАТА И
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ ЗА
ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ
Важен фактор при разработването на ПИРО е да се осигури прилагането на принципа
за партньорство и сътрудничество.
В тази част от ПИРО се описва цялостния процес по разработването му – от
определянето на заинтересованите страни и ангажирането им до създаването на активна
комуникационна среда, в която да се обменят идеи и опит между хората.
Приложиха се и се предвиждат подходящите средства за споделяне на информация,
представяне на ПИРО и съвместно действие между община Троян, кметовете на селата,
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културните институции, неправителствения сектор, представителите на бизнеса и експертния
екип. Положителните контакти и комуникация, формирани по време на разработването на
плана, следва да бъдат съхранени и продължени през следващите седем години.
1.4.4. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗОНИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПОДХОД ЗА
УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ НУЖДИ И ЗА ПОДКРЕПА НА
ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ И НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
С ДРУГИ ОБЩИНИ
На база на анализа на силните и слабите страни на общинската територия, както и на
потенциалите за развитие са определени приоритетни зони за въздействие на територията на
общината, в които основно ще бъде съсредоточено изпълнението на мерките, предвидени в
програмата за реализация на плана. Това са пространствено обособени територии с определена
характеристика и състояние на физическата среда, социална структура на населението и
характер. Те са определени на базата на общи характеристики на определена територия или
общи проблеми и потенциали за развитие. Целта на определянето на приоритетни зони за
въздействие е постигане на максимален ефект с ограничените ресурси на Общината.
1.4.5. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО И ОПИСАНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИЯ
ПОДХОД
Програмата за реализация на ПИРО има за задача на основата на целите и приоритетите
за развитие на общината, залегнали в плана, да осигури вътрешната и външната съгласуваност
на факторите на развитието и ресурсите за реализация на плана, като оптимизира
възможностите за финансиране, институционална подкрепа и техническа помощ за
изпълнение на плана. Програмата за реализация е финалният елемент от структурата на ПИРО
и представлява конкретния начин за осъществяване на неговите стратегически предложения.
Централно място заема списъкът с проекти, където са изброени, описани и обосновани
отделните проекти/инициативи. Извършена е оценка на ориентировъчната им финансова
стойност, избрана е управленска структура при реализацията на всеки проект. Включена е
възможността за актуализация на Програмата за реализация, като част от цялата система за
наблюдение, оценка и актуализация на плана. Основни компоненти на програмата за
реализация са:

▪ Описание на прилагания интегриран подход и предвидените мерки и дейности за
реализация на плана – (по какъв начин са комбинирани отделните елементи на
секторните политики на местно ниво, така че да доведат до постигане на целите,
определени в стратегическата част);

▪ Индикативен списък на важни за общината проекти, които се разработват и изпълняват
в рамките на програмата

▪ Индикативната финансова таблица, която представлява общата финансова оценка на
необходимите ресурси за реализация на най-значимите общински проекти.
Прогнозираният общ финансов ресурс е разпределен между отделните приоритетни
области от стратегията на плана и поетите ангажименти по неговото изпълнение от
страна на всички партньори в местното развитие при водещата роля на органите на
местното самоуправление, подпомагани от общинската администрация.
Адекватното планиране на финансовата таблица е предпоставка за успешно и ефикасно
управление на финансовите ресурси на общината. За тази цел бъдещите финансови средства
са реалистично предвидени на основата на потенциала на община Троян да привлича и
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управлява средства от Оперативните програми. Приложени са методи за оценка и
прогнозиране на предполагаемите средства за реализация на проектите, част от различните
приоритетни направления.
1.4.6. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И МЕРКИ ЗА
АДАПТИРАНЕ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА
ОТ БЕДСТВИЯ
Климатичните фактори – глобалното затопляне, природните бедствия, както и
рисковите територии, заемат важно място в разработваните концепции и стратегии за
пространствено планиране на държавите в ЕС, върху управлението на водите, земята и
природните ценности. Адаптирането на подходите в планирането на регионалното и
пространствено развитие към глобалното затопляне на климата ще осигури запазването на
екологичния комфорт в урбанизираните територии и намаляването на рисковете от природни
бедствия. В тази част от ПИРО Троян е описана връзката между идентифицираните в
анализите рискове и проблеми, формулираните цели и приоритети в стратегическата част на
документа и посочените в програмата за реализация мерки за ограничаване на изменението на
климата и за адаптация към вече настъпилите промени. Изпълнението на тези мерки е
ресурсно обезпечено и обвързано със система от индикатори, позволяващи оценка на
напредъка за периода на действие на плана, както и при извършване на междинна оценка или
актуализация.
1.4.7. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ И ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА
НА ПЛАНА
Индикаторите за наблюдение и оценка са дефинирани съобразно смисъла и
съдържанието на стратегическите цели и приоритетните области на стратегията. Системата от
индикатори обединява два основни компонента – индикатори за продукт, проследяващи
степента на изпълнение на целите, както и индикатори за резултат, измерващи ефектите от
изпълнението на мерките в рамките на приоритетните области. Двата вида индикатори са
въведени следствие на предписанията от „Методическите указания за разработване и
прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.“
Индикаторите са избрани в синхрон с наличната и регулярно поддържана
информационна основа в България и наличните данни в община Троян. Така могат да бъдат
посочени техни начални, междинни и целеви стойности. Инструментът ще бъде основно
средство за изготвяне на годишните доклади за изпълнението на ОПР, междинната и
последващата оценка на плана.
По отношение на наблюдението и оценката на изпълнението на плана е разработена е
система за наблюдение, оценка и актуализация, обвързваща функциите на участващите звена
и времеви график за действие.
1.5. МЕТОДИ И ПРИНЦИПИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ПИРО
Приложеният методически подход и следваните принципи при разработването на плана
са в пълно съответствие с нормативните изисквания, целите и приоритетите на социалноикономическото и пространственото развитие на общината, като интегрална част от района.
Планът е съобразен със специфичните изисквания за прилагане на нормативните документи,
регламентиращи дейностите на местното самоуправление, териториалното устройство и
опазването на околната среда. В рамките на разработването на ПИРО са приложени доказани
теоретични постановки и методологически подходи за стратегическо планиране на
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устойчивото общинско развитие. Използвани са съвременните практики за подготовка на
стратегически документи, изготвянето на комплексни анализи, синтезни оценки и
прогнозиране на развитието съобразно наличните обстоятелства. Внимателно е подходено към
инструментите за реализация на плана, изградени на основата на прилаганите европейски
подходи, но и на реалните опит и умения за управление на проекти в българските общини,
включително структурите на местното самоуправление, неправителствения и частния сектор.
Подобен начин осигурява внедряването на съвременни идеи, но и способност за тяхната
изпълнимост.
Принципи

▪ Структурираност. Общинският план за интегрирано развитие е съвкупност на
смислово, функционално и хронологично свързани елементи. Използван е утвърденият
метод за последователно надграждане на първоначален анализ, синтезирани оценки,
обоснована стратегия и оперативни инструменти за реализация.

▪ Интегрираност. Изследванията и изводите на ПИРО касаят разнообразните социални,
икономически, екологични, културни и управленски проявления на местното развитие.

▪ Точност. Приложените анализи се основават преобладаващо на официална
статистическа информация. Използвани са данните от текущата статистика на НСИ,
както и други официални източници – ДБТ, ОДЗ „Ловеч“, ОПУ и оператори на
комунални услуги и др. Същият принцип е използван и при дефинирането на системата
от индикатори, с оглед на нейната реална приложимост и резултатност.

▪ Публичност. Активният контакт и обмен на идеи със заинтересованите страни е
ръководен принцип във всички дейности от обхвата на ПИРО. Съвместно са
проследени характеристиките на общината, идентифицирани са проблемите и
потенциалите, формулирани са стратегическите предложения и са положени основите
за сътрудничество с оглед на реализацията на ПИРО.
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2. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ И АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО, СОЦИАЛНОТО
И ЕКОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ, НУЖДИТЕ И ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ
НА ОБЩИНА ТРОЯН
2.1. ПРОФИЛ НА ОБЩИНАТА
2.1.1. ПРИРОДОГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
Географско местоположение и достъпност
Община Троян се намира в Северна централна България (в Северозападен регион за
планиране), Област Ловеч. Общинският център – гр. Троян – е разположен на около 33 км
южно от областния център – гр. Ловеч.
Територията на общината попада в обхвата на Средна Стара планина и Средния
Предбалкан. Нейната площ от 888,84 км2 я прави втората по големина община в област Ловеч,
като тя съставлява 21,5% от общата площ на област Ловеч.
Общините, с които граничи, са: на север, северозапад – Ловеч и Угърчин; на изток –
Севлиево и Априлци (област Габрово); на юг – Карлово и Сопот (област Пловдив); на запад –
Тетевен.
Троян е крайна гара на железопътната линия „Левски-Ловеч-Троян“, свързана с
националната жп мрежа. Географското положение на общината е предпоставка за добри
транспортни връзки към цялата страна, включително и пряк път към Южна България през
Троянския проход.
Съгласно актуализираната през 2019 г. Националната концепция за пространствено
развитие (АНКПР), Троян е дефиниран като балансьор на областния център – гр. Ловеч,
което подчертава значимостта на общината в рамките на областта.
През територията на общината преминава и второстепенната урбанизационна ос
„север-юг“ (Никопол – Плевен – Ловеч – Троян), преминаваща през Карлово, Пловдив и
Смолян, достигаща до границата с Р Гърция. Това е предпоставка за активизиране на и
разширяване на сътрудничеството за постигане на интегрирано икономическо, социално и
териториално развитие; за интегрирани териториални инвестиции за повишаване на местното
предприемачество и развитие на социалните услуги.
Релеф и полезни изкопаеми
Северната част на общината е с типичен хълмисто-предпланински характер на релефа,
със заоблените хълмове и с образуваните речни тераси на р. Осъм (северно от гр. Троян), р.
Видима и някои по-малки водни течения, оградена от север с Микренските височини и от
югозапад от Предбалканския рид Васильовска планина.
На юг територията на общината е разположена по стръмните северни склонове на Стара
планина и е ограничена от главното Старопланинско било. През Троянската седловина
преминава едноименният проход. Релефът е типично планински и се характеризира със силно
изразена разчлененост. Склоновете върху по-голямата част от територията са стръмни и много
стръмни до урвести, а билата са остри и слабо заоблени. Теренът е силно пресечен, което се
обуславя от добре развитата и гъста хидрографска мрежа. Релефът на Предбалканската ивица
е много разнообразен и богат с форми, създадени от ерозията и денудацията – дълги
асиметрични ридове с остри гребени и паралелни на тях понижения.
На територията на общината не е регистрирана значителна сеизмична активност.
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Община Троян е бедна на рудни полезни изкопаеми. Липсва и добив на такива.
По долината на р. Черни Осъм, в Троянския руден район, са открити железорудни
находища от хематит, които не са добре проучени.
По-големи залежи има от нерудни изкопаеми, използвани в строителството и
грънчарството: тъмносиви пясъчници, мергелни варовици, доломити, глини. В недостъпните
части на планината са разпространени гранити, гранитогнайси и кварц порфири.
Климат
Сложната морфология на релефа и голямата разлика в надморската височина
предопределят на територията на общината да се наблюдават два типа климат –
умереноконтинентален и планински. Умереноконтиненталният е характерен за териториите
под 1000 м. н. в.
Климатът в общината се характеризира с дъждовна пролет, прохладно лято, слънчева
есен, сравнително мека зима, голяма годишна амплитуда на температурата на въздуха (22,2ºС).
Средната годишна температура на въздуха е 9,9ºС.
За преобладаващата част от територията на общината валежният режим е благоприятен
– средногодишните валежи са 746 мм (за България 650 мм), с летен валежен максимум (205
мм; юни – 120 мм) и зимен валежен минимум (93 мм; януари – 31 мм). Снежната покривка се
задържа около 80 дни. В ниските равнинно-хълмисти части на общината по-ниските суми на
годишните валежи и по-високите температури на въздуха създават условия за по-големи
засушавания - 16-20 дни в годината. Преобладаващи в общината са северозападните ветрове.
Води
Водното богатство на общината е значително. Най-големите реки в община Троян са
Бели Осъм и Черни Осъм, вливащи се в р. Осъм. Други притоци на р. Осъм са Команска река
(при с. Калейца), Сухата река (при с. Ломец) и Малката река (при с. Добродан). Реките,
образуващи водосбора на р. Бели Осъм, са: Рогачева река, Ръждавец, Зеленика, Жална, Кнежа,
Дъскотина. Притоци на р. Черни Осъм са Жеравица и Крайовица. През територията на
общината протичат и реките Видима (към водосбора на р. Росица), Калник и Топля (към
водосбора на р. Вит).
Водният режим на реките Бели Осъм и Черни Осъм се отличава със сравнително нисък
зимен и летен отток, който има значително по-високи стойности през пролетта и ранното лято.
Подхранващите р. Бели Осъм водни течения имат солиден воден дебит, дължащ се на
наличието на значителни масиви от букови гори.
Водните течения в хълмисто-предпланинската част на общината имат непостоянен
режим и през горещите месеци често пресъхват. При с. Голяма Желязна е изграден яз. „Сопот“.
Около село Шипково има наличие на минерални води, които са слабо минерализирани
и с температура между 18 и 38ºС. Направени са 4 каптажа, чрез които водата се използва за
пиене и къпане. Минерален извор има и в с. Чифлик.
Почви
Почвеното разнообразие в община Троян е обусловено от географското положение и
преобладаващия релеф.
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Преобладаващите почви са кафявите горски, които заемат обширни пространства от
общината. Те са подходящи за отглеждане на картофи, ръж, едногодишни фуражни култури,
влакнодаен лен, естествени ливади.
Тъмносивите и сивите горски почви също заемат голяма част от територията.
Подходящи са за отглеждане на пшеница, ечемик, овес, царевица, слънчоглед и фуражен грах.
При благоприятни микроклиматични условия върху тях се развиват добре лозя и някои
овощни видове – сливи, круши, ягоди и касис.
Светлосивите горски почви се отличават с ниско естествено плодородие. Подходящи
са за отглеждане на по-малко взискателни култури като овес, ръж и др. Върху тях добре се
развиват овощните дървета.
Хумусно-карбонатните почви са по-малко разпространени.
В долините на реките Осъм и Видима са разпространени алувиални и алувиалноделувиални почви, подходящи за отглеждане на зеленчуци, ягоди, овощни градини, царевица,
цвекло и др.
По билото на Стара планина са развити планинско-ливадни почви, които са богати на
органично вещество и са с добре оформен чим.
2.1.2. НАСЕЛЕНИЕ И ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
Население
Динамиката на населението на община Троян не се отличава от тази на национално
ниво. След 1975 година се наблюдава устойчиво намаляване. Според последните
официални данни на Националния статистически институт за 2019 г. на територията на
общината живеят 28 195 души. Сравнявайки данните от последните две преброявания в
България – през 2001 и 2011 г. – се отчита спад от 13% на населението, живеещо в общината.
Това са 4 821 д. С голяма доза сигурност следващото национално преброяване ще регистрира
отново понижаване, но с около 3 800 души (около 12%, спрямо 2011 г.).
Естественият прираст също е трайно по-неблагоприятен спрямо стойностите на
областно и национално ниво. Единствено в периода 2016-2017 г. е бил по-нисък в сравнение
с област Ловеч. През 2019 г. стойността на естествения прираст е -14,8‰, спрямо -13‰ – за
област Ловеч и -6,7‰ – за България.
Селища
Селищната мрежа е съставена от 1 град (Троян) и 21 села, разположени по основните
пътни направления „изток-запад“ и „север-юг“. Близо 68% от населението живее в общинския
център.
Таблица 1. Населени места в община Троян
с. Балабанско
с. Голяма Желязна

с. Калейца

гр. Троян

с. Балканец

с. Горно трапе

с. Ломец

с. Черни Осъм

с. Бели Осъм

с. Гумощник

с. Орешак

с. Чифлик

с. Белиш

с. Дебнево

с. Патрешко

с. Шипково

с. Борима

с. Добродан

с. Старо село

с. Врабево

с. Дълбок дол

с. Терзийско
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Икономическа характеристика
Аграрният сектор в общината е слабо развит и има минимален принос към местната
икономика. От икономическите дейности в него най-добре развита е „горско стопанство“,
което се дължи на богатството на дървесни ресурси.
Вторичният сектор е традиционно представен в общината, като заедно с услугите,
балансирано оказват влияние върху развитието на местната икономика.
Място и роля на община Троян в областта
Община Троян категорично е балансьор на Ловеч в областта, като произвежда
близо една трета от продукцията, а населението е почти една четвърт. Положителна черта е,
че приносът на регистрираните безработни е по-малко от 15%, а коефициентът на безработица
е едва 5,3 при 6,2 за област Ловеч.
Таблица 2. Място и роля на община Троян в областта по избрани показатели
Дял от
За
Показател
областта
общината
(%)
2
Територия (км )
888,8
21,51
Население (2019 г., НСИ)
28 195
23,01
2
Гъстота на населението (д./км )
32,34
Регистрирани в БТ безработни лица към 31.12.2018 (д., НСИ)
762
14,49
Коефициент на безработица, 2018 (%)
5,3
Произведена продукция, 2018 (хил. лв.)
586 145
32,01

Общо за
областта
4 132
122 546
30,22
5 260
6,2
1 831 343

Източник: по данни на НСИ, ДБТ-Троян, собствени изчисления

2.1.3. ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
Историческа характеристика и недвижимо културно наследство
Исторически и археологически свидетелства за живот в община Троян има още от
праисторическо време. В хода на разработването на предварителния проект на ОУПО Троян,
в раздел „културно наследство“ са очертани основните обекти, свидетелстващи за
хилядолетния живот в района. В следващите редове е представено само обобщение на
богатството на недвижими и движими културни ценности.
Първите следи от човешко присъствие на територията на община Троян са находки от
неолита в пещерата „Топля“ при с. Голяла Желязна. При археологическите разкопки е
датиран живот от времето на Каменно-медната епоха (IV-III хил. пр. Хр.).
През бронзовата епоха (3 000 - 1 200 г. пр. Хр.) горното течение на река Осъм и нейните
притоци, е заселено с траки. Старогръцкият историк Херодот през V в. пр. Хр. пише, че името
на тракийското племе, което населява Централна Северна България е кробизи. Това е
населението в Троянско през първото хилядолетие преди Христа, което хронологически
обхваща времето на желязната епоха (ХІІ-І в. пр. Хр.). Най-многобройните паметници от
това време са надгробните могили. При направените археологически проучвания е открито
голямо количество черна и червена керамика, правена на ръка или точена на грънчарско
колело, оръжия от желязо, съдове от бронз и сребро. Намереното е доказателство за
сравнително високото социално икономическо и културно ниво на местното тракийско
население и силно развития му култ към предците.
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През 2000 г. археолози откриват в местността „Турлата“ край гр. Троян най-старото
тракийско светилище в Хемус (Стара планина), датирано за XIII-XI в. пр. Хр. При разкопки на
могили в същата местност, били намерени материали, които доказват, че през периода XI-Х в.
пр. Хр. на мястото, където е разположен днешният град, е имало уседнало тракийско
население.
Ключовото местоположение на общината е установено още в римско време.
Доказателство за това е установеният римски път през планината Хемус (Стара планина),
който е датиран към VI в. и оттогава той носи името на Траян, макар че той не е строен от
него. През община Троян е преминавала важната пътна римска връзка между римските
оръжейни на Средни Дунав – Нове (местността „Стъклен“ до Свищов) и Ескус (до с. Гиген) –
седалище на V македонски легион, и стигал до Филипопол (Пловдив), където се е свързвал с
главния път от Белград за Цариград. Един надпис върху камък, намерен при с. Михилци,
където е била една от станциите на „Траяновия“ път, гласи, че Нерон заповядал да се построят
странноприемници и приюти за пътниците и държавните чиновници. Трасето му, използвано
и днес, пресича Стара планина през Троянския проход.
По времето на Траян пътят добил особено важно значение и затова се приема, че тъкмо
тогава е бил поправян и продължен до Траяновите градове в Мизия. Троянският проход е найпряката връзка между Мизия и Тракия. Поради това, военният път през него станал един от
най-важните пътища на Римската империя. С това се обяснява и особеното старание, с което
е построен през средната, най-висока част от хребета на Стара планина, на височина 1523
метра.
По пътя са били изградени две пътни станции „Состра“ и „Монтемно“, чиито функции
са били и за военна отбрана при необходимост.
Ранно християнска базилика (V век.) е разкрита в местността „Гергюва черква“,
непосредствено до некропола, която свидетелства за ранното проникване на християнството в
този район.
В римско време съществувал само пътят. Няма доказателства, че Троян е бил селище
тогава. Населението е живеело около римските станции.
В археологическата карта на община Троян, предоставена от Националния
археологически институт с музей към БАН, фигурират 77 обекта, повечето от които са
могили, съсредоточени в землищата на с. Терзийско и с. Орешак.
От Средновековието най-значимият обект, представител на времето, се намира в
центъра на село Дебнево върху куполообразно възвишение. Това е средновековната крепост
„Калето“, в чиято централна част са разкрити жилищни постройки. Археологическите
изследвания сочат, че градежът се отнася към периода XII-XIV век. Установено е
предназначението на голяма част от помещенията – производствени, обществени и жилищни
сгради, караулни помещения, казарми. Голям е броят на находките, свързани със
селскостопанската дейност и металообработването – сърпове, косери, копрали, лопати,
мотики и др. Намерените занаятчийски инструменти свидетелстват за наличието на занаяти,
свързани с обработката на кожи, предене, тъкане, шев. В крепостта е имало и оръжейна
работилница. Намерени са железни върхове на стрели и копия, бойни топки, боздугани и
ножове. Крепостта е бранела Троянския проход и заедно с крепостите при село Градница,
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Габровско, и село Острец, Троянско, е служила като форт - пост в отбраната на централните
старопланински проходи.
Най-често Троян и районът около него се свързват с Възрожденската архитектура в
България и периода, който тя символизира.
В гр. Троян са декларирани осем архитектурно-строителни ансамбли,
представляващи групови културни ценности. В повечето от случаите ансамблите
съставляват обособени обекти, отделени от градската тъкан. С ненарушена културна
субстанция са четирите къщи на Марковия мост, ансамблите по ул. „Васил Левски“ – „при
Влайките“, музеен ансамбъл пл. „Възраждане“, ансамбъл по ул. „Ген. Карцов“ без съборена
къща на №76. Заложеният етнографски ансамбъл по ул. „Болшевишка“ – сегашна ул. „Цар
Калоян“ е компрометиран, с нарушаване на целостта на културната ценност на №11 и
критичното състояние на сградата на №13.
В с. Дълбок Дол съществуват множество архитектурно-строителни културни ценности.
Декларираните ансамбли са три – ансамбъл „Над църквата“, ансамбъл кв. „Кузманица“ и
ансамбъл „Покрай реката“. Има доста запазени образци на характерната за този регион къща
„плетарка“ с покритие от каменни плочи - „тигли“. В реконструираните сгради се забелязва
желанието на собствениците да се запази автентичността и духа на възрожденската
архитектура.
Общо архитектурно-строителните недвижими културни ценности в с. Дълбок Дол
са 53, като почти всички са включени в архитектурни ансамбли.
Общият брой на груповите обекти в с. Черни Осъм е 25, съсредоточени предимно в
махала „Миленча“ и махала „Стругът“, декларирани в два ансамбъла. Махала „Стругът“ носи
името си от някогашната „стружна“ за стъргане на чутури и гаванки, където имало и две
караджейки - воденици за мелене на зърно. „Миленча“ е една от най-старите махали на Черни
Осъм, наречена така по името на първата заселничка. Близостта на махалата до манастира е
оказала влияние върху духовността на хората от „Миленча“ и оттук са излезли доста
книжовници, духовници и учители. Запазена е къщата на Найден Хасъмски (Терзията), където
се е укривал Васил Левски. От „Миленча“ е и народният учител Илия Хр. Илиев, създател на
Природонаучния музей в с. Черни Осъм.
В село Орешак груповите културни ценности се намират в махала „Кичура“.
Общият брой обекти, обхванати в този ансамбъл, е 10. Има и 5 къщи с ансамблово
значение в с. Горна Желязна.
До втората половина на XVII в. Троян продължава да е селце на овчари, дървари,
овощари и кираджии – керванджии.
През 1868 г. Троян бил признат от село за град (касаба). Троян станал и „нахия“
(околия), която включвала осем селски общини: Бели-Осъмека, Патрешка, Орешашка,
Шипковска, Терзийска, Балабанска, Белишка и Колибарска, благодарение на усилията на Иван
Марковски и Дочо Боджаков – кметове по онова време.
Свидетелства за активния духовен живот на територията на общината са
множеството манастири и църкви, които са изградени в нея.
Най-значимият представител е Троянският манастир „Успение Пресвета
Богородица“, който включва комплекс от основното манастирско ядро и отдалечените на
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няколко километра от него ансамбли на двата му скита - „Св. Никола“ и „Св. Йоан Предтеча“
(в местността „Зелениковец“).
Основният манастирски комплекс е съставен от жилищни и стопански сгради и съборен
храм. Сградите, макар и строени в различни епохи и от различни майстори, са в архитектурна
хармония. От вътрешната страна на черковния двор са с дълги открити чардаци с типичните
дървени колони и парапети, характерни за манастирските килийни помещения. Жилищните
килийни помещения заграждат манастира от изток, запад и север и отделят църковния двор от
стопанския. Откъм южната страна остава мястото на старата манастирска църква, на което
сега се намира престолният камък. Западно от църквата се намира пететажната кулазвънарница. Манастирският комплекс е историческа културна ценност от национално
значение.
В сегашния си вид и архитектура, манастирът е изграден от първата половина до края
на XIX в. в изцяло възрожденски стил.
Освен архитектурен комплекс и ансамбъл, в Троянския манастир се пазят много и
разнообразни произведения на изкуствата и занаятите. Манастирът е известен през периода на
Възраждането и като книжовно и просветно средище. Така през годините на своето
съществуване Троянският манастир се превръща в огнище на българското творчество.
Манастирът е част от Източния трансбалкански културен коридор, от тип християнски
религиозен център от Средновековието.
Манастирът е прочут и с чудотворната си икона „Св. Богородица Троеручица“. Вече
четири века троянската Света Богородица привлича поклонници от страната и света и приема
молитвите на страдащите. Подобна чудотворна икона се пази и в Роженския манастир.
Манастирът разполага с богата и ценна библиотека. По време на борбите за национална
свобода Троянския манастир е истинско революционно гнездо. Всички монаси са участвали в
революционния комитет, начело с известния отец Макарий. Често тук е идвал и Васил Левски.
Стаята, в която се е укривал, сега е музей.
Най-значителната културна ценност на манастирския комплекс, е съборната църква
„Успение Богородично“. Разположена в южния двор, сред двуетажните и триетажните
еркерни жилищни сгради, тя представлява архитектурен и колоритен център на ансамбъла.
Църквата е художествена и архитектурно-строителна културна ценност от национално
значение.
Дело на големия възрожденски живописец Захарий Зограф, представител на
Самоковската художествена школа, са стенописите в църквата на Троянския манастир.
Изписването е изпълнено през 1847-1849 г., по време на игумена йеромонах Хаджи Филотей,
който също е бил даровит художник. Стенописите покриват изцяло стените и сводовете на
наоса, предверието и околовръстната галерия. Художникът е илюстрирал разнообразната
евангелска тематика, създавайки богата галерия от образи, сцени и сложни стенописни
композиции. Стенописите и иконостасът са художествена културна ценност от
национално значение.
Най-старата запазена сграда е църквата на скита „Св. Никола“, който е народна
старина, художествена, историческа и архитектурно-строителна културна ценност. Обектът е
от национално значение.
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Скитът представлява комплекс от черква, жилищни сгради и аязмо. Черквата е
построена през 1812 година, а новите жилищни постройки – през 1950-60 година. През първата
половина на ХІХ в. в скита се е помещавало килийното училище на Троянския манастир.
Зелениковският скит „Св. Йоан Предтеча“ е бил сред обичните места за поклонение
на цар Борис III. Той е основан през 1832 г. от тогавашния игумен на Троянския манастир
Партений. По време на Априлското въстание през 1876 г. турски войски разрушават малкия
манастир при преследване на подвизаващата се наблизо чета на Филип Тотю. През 1913 г.
скитът е възстановен, а година по-късно е осветен от тогавашния Пловдивски митрополит.
Обектът е историческа и архитектурно-строителна културна ценност от местно значение.
Църквата „Св. Параскева – Петка“ в гр. Троян е историческа, художествена и
архитектурно- строителна културна ценност от местно значение. Тя е построена през 1835
г. Тук дякон Игнатий, бъдещият Васил Левски, взема участие в богослуженията.
През 1877 г. при опожаряването на град Троян измежду оцелелите сгради била и
църквата „Света Параскева“, чийто каменни стени са дебели 1.60 m. Всички нейни дървени
части обаче изгорели. Църквата е с корабовидна форма, която е характерна за Първото
българско царство. През 2008 г. гръм опожарява купола на църквата, възстановен по-късно в
сегашното състояние.
Църква „Св. Всях Светих“ в с. Голяма Желязна е православен храм, представляващ
голяма каменна трикорабна църква, която е осветена през 1858 г. Построена е от
християнското население като главен майстор е бил Дочо Цонев от град Сопот, а иконостасът
е изографисан от троянския зограф Пенчо Хаджинайденов. Сградата е историческа,
архитектурно-строителна и художествена културна ценност от местно значение. Според
легендите, свързани с това място, тук е погребано тялото на Георги Бенковски.
Църквата „Възнесение Христово“ в село Шипково е строена от местни и майстори от
Тревненската художествена школа. Изградена е от дялан камък без купол и кръст на покрива.
В църквата има икони от Захарий Зограф, от майстори от тревненската школа, от троянския
майстор Пенчо Хаджинайденов. Най-старата сред тях датира от 1770 г. Тук се съхранява
неделника на Софроний Врачански от 1806 г. Обектът е архитектурно-строителна и
художествена културна ценност от местно значение.
Църквата „Св. Архангел Михаил“ в с. Врабево е разположена в централната част на
селото. Тя е построена в края на XVIII в. с труда и доброволни средства на местното население.
Храмът е осветен и тържествено открит на 8 ноември 1891 г. Църквата е художествена и
архитектурно-строителна културна ценност от местно значение.
Към тези обекти са декларирани и воденици и тепавици в с. Балканец, с. Голяма
Желязна, с. Белиш, представляващи етнографски и архитектурно-строителни културни
ценности от местно значение.
Сградата на турския конак е построена през 1868 г. от троянския майстор Тотю
Михов за нуждите на турската администрация след обявяването на Троян за град. Това е
единствената оцеляла сграда в Троян след опожаряване по време на Руско-турската война. На
първия етаж е разположена експозиция „Възраждане“, в която чрез снимки, графики и вещи
се представя икономическото, просветно и културно развитие на града и борбите за
национално освобождение на Троянския край. Представлява историческа и архитектурностроителна културна ценност от местно значение. Такива са и къщата на Власи Власковски в
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гр. Троян и къщата на Стойчо Пончевски в с. Калейца, която е и художествена културна
ценност.
Общият брой на декларираните единични архитектурно-строителни културни
ценности в община Троян е 248. Най-многобройни са обектите в с. Бели Осъм – 46, в с.
Черни Осъм – 41, в с. Добродан - 26, в с. Терзийско – 25, в гр. Троян – 22, в с. Голяма
Желязна и с. Ломец по 16, в с. Калейца и с. Гумощник - по 11 и т. н. Всички обекти са от
местно значение.
Към тази група може да се прибавят обектите, декларирани като етнографски културни
ценности. Те обхващат сгради, свързани със стопанската дейност и традиционните занаяти.
Това са тепавици, воденици, грънчарница и др. Всички са от местно значение.
Историческите културни ценности, свързани с исторически събития и личности на
територията на община Троян, са общо 60. Сред тях от национално значение е декларирано
мястото, където е заловен Тодор Каблешков – с. Чифлик, м „Рогачева река“.
Като единични художествени културни ценности, от местно значение, са декларирани
църквите в с. Бели Осъм и с. Дебнево.
Културно наследство, бит и културна инфраструктура
Богатството на културата, живота и бита на населението в общината и района, намира
своето отражение върху празниците и обичаите, които се отбелязват, както и върху наличната
културна инфраструктура – музеи, галерии и др.
Празници и обичаи
14 октомври – Празник на гр. Троян. Чества се годишнината от основаването на Троян
за град и храмовия празник на църквата „Света Петка“ в града.
15 август – Храмов празник на Троянския манастир „Успение на Св. Богородица“.
Извършва се литийно шествие с чудотворната икона „Св. Богородица Троеручица“. Прави се
панаир в село Орешак край Троянския манастир в продължение на цялата седмица.
През последната събота от месец юни се провежда празник на билките, планината и
туризма в подножието на Троянския проход на Айдушкото сборище.
В края на юли, началото на август се провежда конски събор край с. Дебнево, община
Троян.
В началото на август е празникът на малината и малинобера в с. Шипково. На
минералния басейн се провеждат състезания с деца и възрастни с много награди; автентичен
местен фолклор.
През последните петък и събота на септември се честват Празник на сливата и
Троянската сливова ракия. Вари се ракия на открито, опитва се ракия от казана. Провеждат се
шествие и концерт на читалищни състави и народно веселие, както и конкурс – дегустация за
най-добра домашна сливова ракия.
Традиционен поминък
От най-далечни времена колибарите са обработвали дървото. Горяните са положили
началото на дърводелския занаят. Те използвали най-прости сечива: трион и брадвакопанарка, тесла и свредел. Необходимостта от съдове за домакинството развива и друг познат
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от най-дълбока древност занаят в сегашния смисъл на думата - грънчарството. Троянските
дърводелци и грънчари са били и търговци.
Грънчарството, възприето най-вероятно като наследство от траките, е останало запазен
знак на троянеца и е дало началото на съхранената и до днес Троянска керамична школа с
типичната троянска керамика.
През първата половина на XIX в. процъфтяват и други присъщи на троянеца занаяти
като: абаджийство, грънчарство, дървостругарство, ковачество, стружнарство, кожухарство и
златарство.
Характерните занаятчийски продукти за региона са основно сувенири, стоки за бита и
традиционни кулинарни продукти.
Традиционни занаяти на територията община Троян са:

▪ Художествена обработка от дърво, дърворезба;
▪ Традиционни изделия от глина, керамика;
▪ Тъкачество – черги, възглавници и др.;
▪ Художествена обработка на кожа, сарачество;
▪ Сувенири от дърво, украсени чрез пирографиране;
▪ Иконопис.
Достъпът до културата на едно място обичайно се осъществява чрез изградената мрежа
от музеи, галерии и изложбени зали. На територията на община Троян функционират няколко
подобни обекта.
Първият е Музей на народните художествени занаяти и приложните изкуства –
Троян, който е единствен по рода си в България. В него е представена малка част от богатите
колекции от старо и съвременно народно изкуство. Музеят осъществява съхранителска,
изследователска и популяризаторска дейност, както в областта на занаятите и традициите, така
и в краеведната история. В него са показани дървообработващите и металообработващите
занаяти, на тъкачеството, резбата и иконописта. Троянската битова керамика е едно от найинтересните неща в музея. Експонираната автентична грънчарска работилница проследява
производството на глинени съдове в рамките на няколко столетия. През 1970 г. е открита
експозицията „Възраждане“. Тя е уредена в реставрираната сграда на турския конак.
Експозицията поставя акценти като: макетите на Взаимното училище, на „Жълтото“ училище,
на църквата „Св. Параскева“, на хана на В. Спасов, където е създаден Троянския
революционен комитет и др.
Вторият е художествената галерия в гр. Троян („Серякова къща“). Тя се помещава в
родната къща на Ботевия четник Георги Серяков, който загива през 1876 г. на Милин Камък
във Врачанския Балкан. През 1991 г. сградата е дадена на Дружеството на троянските
художници, които могат да я ползват като тяхно средище и художествена галерия. Къщата е
паметник на културата от местно значение. Тя разполага с 5 изложбени зали. В тях се
представят художествени творби, организират се творчески срещи, концерти и други.
В село Черни Осъм е локализиран Природонаучният музей на общината. Сбирката в
музея е дело на ентусиазма, знанията и многогодишния труд (от 1956 г. насам) на местния
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учител Илия Христов. В залите на музея са показани над 700 експоната, представители на
всички животински видове, обитаващи Средна Стара планина.
На територия от 50 дка в село Орешак е разположена Национална изложба на
художествените занаяти. Тя има за цел да представя самобитната страна на българския
художествен гений – народните художествени занаяти, а също и да стимулира тяхното
развитие. Това се осъществява чрез международни, национални, авторски и други изложби, с
участие на майстори от цялата страна и чужбина. Национално изложение на художествените
занаяти и изкуствата в село Орешак е създадено през 1971 г., но то има много по-дълга
история. На изложението в Орешак в 8 зали майстори от цялата страна показват творби на
изкуството от областта на керамиката, дърводелството, металообработката, тъкачеството,
везбата, изработка на накити, оръжие и др. В отделна зала са изложени много произведения от
плат и кожа – български народни покривки, губери, козяци, черги и килими. В друга зала могат
да се видят дървени предмети, използвани в миналото. Сред тях са класическата кобилица за
вода, различни по големина бъклици за вода, вино и ракия, съдове за биене на масло и много
други. Майсторските дърворезби и народни носии са изложени в отделна зала.
Традиционни носители на културата в българските общини са читалищата, част от тях
с богат библиотечен фонд. На територията на община Троян 20 читалища развиват дейност.
Три от тях са разположение в общинския център, а останалите в селата. Единствените села,
които нямат читалище в тях, са Балбанско, Белиш, Горно трапе и Патрешко.
Най-голям библиотечен фонд притежава НЧ „Наука – 1870 г.“, който съдържа 121 801
единици (към 2019 г.), в т.ч. фонда на детския отдел към библиотеката. Останалите читалища
в общината имат значително по-малък библиотечен фонд – общо 116 326 единици (към 2019
г.). Следва да се подчертае, че в края на всяка календарна година библиотечният фонд в
читалищата се инвентаризира и се отразяват новите издания и/или се отчисляват старите.
Таблица 3. Читалища на територията на община Троян
Наименование на читалището

Населено място

„Наука – 1870 г.“

гр. Троян

„Изгрев – 1926 г.“

с. Бели Осъм

„Творчество 1928 г.“
„Напредък – 1908 г.“

с. Балканец
с. Борима

„Хр. Ботев – 1911 г.“

с. Врабево

„Развитие - 1899 г.“

с. Голяма Желязна

„Отец Паисий – 1927 г.“

с. Гумощник

„Просвета - 1905 г.“

с. Дебнево

„Просвета - 1926 г.“

с. Добродан

„Напредък - 1900 г.“

с. Дълбок дол

„Искра - 1898 г“

с. Калейца

„Събуждане – 1897 г.“

с. Ломец

„Развитие - 1898 г.“

с. Орешак

„Христо Ботев – 1928 г.“

с. Старо село
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Наименование на читалището

Населено място

„Зора – 1922 г.“

с. Терзийско

„Знание – 1906 г.“

с. Черни Осъм

„Просвета – 1927 г.“

с. Чифлик

„Светлина – 1902 г.“

с. Шипково

„Просвета – 1920 г.“

гр. Троян

„Борци за свобода – 1946 г.“

гр. Троян

Източник: Община Троян

2.1.4. ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА, СЪСТОЯНИЕ НА СЕЛИЩНАТА МРЕЖА И
ВРЪЗКИ СЪС СЪСЕДНИТЕ ТЕРИТОРИИ
При изготвянето на ОУП на община Троян са направени подробни анализи на
територията и нейната функционална структура.
Резултатите от тях показват, че в община Троян преобладават горските площи, които
заемат почти половината територия – много повече от средното за страната. В техния обхват
преобладават стопанските (дървопроизводителните) гори – 35% от общата територия.
Защитните гори заемат 6,2%, а горите със специално предназначение – 2.5%. Част от горите
попадат в обхвата на национален парк „Централен Балкан“ и заемат 5,4% от общинската
територия.
Земеделските територии заемат 41,5% от общинската територия – по-малко от средното
за страната. Обработваемите от тях са две трети (30,1%) от площта, а една трета са
необработваемите (11,1%). Въпреки това, водещият отрасъл в икономиката на Троян е
индустрията.
Общо защитените територии заемат 15,8% – много повече от средното за страната.
Допълнително зоните по Натура 2000, по Директивата за птиците и тази за местообитанията,
покриват около една трета от общинската територия, като се припокриват помежду си, както
и с другите защитени територии.
Малък е делът на нарушените територии за възстановяване (кариери, свлачища,
сметища и др.) – само 0,04% от общинската територия.
Териториите, заети от реки и водни площи, заемат 0,9% от територията. Пълноводието
на речните басейни са достатъчни да задоволят потребностите от вода за населението и
производствените нужди.
Териториите на транспорта и инженерната инфраструктура заемат 1,8% от общата
територия.
Урбанизираните територии в общината заемат 3,8% – което е близко до средното за
страната. Тяхното съчетание с преминаващата основна транспортна артерия и културните и
природни забележителности дават възможност за развитие на културно-познавателен туризъм
в общината, щадящ околната среда.
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Таблица 4. Баланс на територията на община Троян според ОУПО Троян
Съществуващо положение
Елементи на територията
Територия на община Троян
Урбанизирани територии, в т.ч.:
Територия на гр. Троян
Територии на селските населени места
Курортни и вилни терени извън населените места
Жилищни терени извън регулация
Терени за промишлени, складови и селскостопански
1.2.5.
производствени обекти извън регулация
1.2.6. Други урбанизирани територии извън регулация
2. Земеделски територии, в т.ч.:
2.1. Обработваеми земеделски земи - ливади
2.2. Обработваеми земеделски земи - ниви
2.3. Обработваеми земеделски земи - трайни насаждения
2.4. Необработваеми земи - пасища, мери и др.
2.5. Непригодни земеделски земи
3. Горски територии, в т.ч.:
3.1. Стопански, защитни и специални гори
3.2. Незалесени горски площи
3.3. Гори в национален парк
4. Защитени територии
4.1. Природни резервати
4.2. Защитени местности
4.3. Природни забележителности
Нарушени територии за възстановяване и
5.
рекултивация
6. Реки и водни площи
7. Територии на транспорта
7.1. Републикански пътища
7.2. Общински пътища
7.3. Терени за жп транспорт
ОБЩА ПЛОЩ НА ОБЩИНСКАТА ТЕРИТОРИЯ:
II.
Други видове територии със специален режим*
Крайселищни паркове „Капинчо“, „Турлата“, „Черяшов
дял“ и др.
Терени за ски писти
Гори защитни и със специално предназначение по чл. 5,
ал.3, т.3 на ЗГ
Територии за превантивна защита по чл.10, ал.3 на ЗУТ
Земеделски земи за труд и отдих (§4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)
Територия на Национален парк „Централен Балкан“
Защитени зони по Натура 2000 за птици
Защитени зони по Натура 2000 за местообитания
* Тези категории се припокриват с други от баланса.
I.
1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.3.
1.2.4.

обща
площ в ha

% от
обща
площ

на
жител
m2

3 356.5
532.6
1 911.1
85.3
481.6

3.8
0.6
2.1
0.1
0.5

1 082.5
171.8
616.3
27.5
155.3

253.8

0.3

81.8

92.0
37 125.9
15 391.6
5 702.6
5 788.8
9 968.4
274.5
44 283.1
39 049.3
372.5
4 861.3
2 700.2
2 696.5
0.8
2.9

0.1
41.5
17.2
6.4
6.5
11.1
0.3
49.5
43.7
0.4
5.4
3.0
3.0
0.0
0.0

29.7
11 973.0
4 963.7
1 839.1
1 866.9
3 214.8
88.5
14 281.2
12 593.3
120.1
1 567.8
870.8
869.6
0.3
0.9

39.5

0.0

12.7

806.0
1 114.2
92.6
1 016.3
5.3
89 425.49

0.9
1.2
0.1
1.1
0.0

259.9
359.3
29.9
327.8
1.7

3.4

0.0

1.1

7 777.1

8.7

2 508.1

104.1
11 461.6
28 181.4
41 428.6

0.1
12.8
31.5
46.3

33.6
3 696.4
9 088.4
13 360.6

Източник: Предварителен проект на ОУПО Троян

Селищната структура на общината е формирана от мрежа от населени места, които
са съсредоточени по основните пътни направления „изток-запад“. Първото е представено от
третокласния път IIІ-402 (осъществяващ връзка с община Угърчин). Второто обединява
републиканските пътища IIІ-357 (прокарващ достъпа до съседната община Априлци) и IIІ-358
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(преминаващ през общините Ябланица, Тетевен и Троян). Основният „гръбнак“ на мрежата е
второкласният път II-35, който свързва общината с областния център – гр. Ловеч, както и с
Плевен. На юг пътят през Троянския проход прави връзката с Южна България и
Подбалканския път (I-6).
Селищната мрежа е съставена от 1 град (Троян) и 21 села. Близо 68% от населението
живее в общинския център. По-големите села в общината са с. Орешак (1 806 д.), с. Черни
Осъм (826 д.) и с. Борима (728 д.). Основен пространствен делител на територията на общината
е пътят II-35.
Съгласно актуалната категоризация на населените места от 27.11.2018 г., изготвена от
МРРБ, гр. Троян попада във втора категория (от 8 общо). По-големите села Борима и Орешак
са класифицирани като 5-та категория, а най-малобройното с. Патрешко – 8-ма. Останалите
села са разпределени в 6-та категория – 8 на брой и 7-ма – 10 населени места.
Според градоустройствената категоризация (Наредба № 7, обн. ДВ бр.3 от 2004 г.) гр.
Троян попада в категорията „малък град“ (от 10 до 30 хил. д.).
2.1.5. ИЗВОДИ ОТ ОБЩАТА ХАРАКТЕРИСТИКА
Проблеми

▪ Няма значими, открояващи се проблеми произтичащи от общата характеристика на
общината.
Потенциали

▪ Общината има ключово географско местоположение в обхвата на Средна Стара
планина и Средния Предбалкан по направление на второстепенната урбанизационна ос
„север-юг“ (Никопол – Плевен – Ловеч – Троян), преминаваща през Карлово, Пловдив
и Смолян, достигаща до границата с Р Гърция;

▪ В Актуализираната национална концепция за пространствено развитие (АНКПР), гр.
Троян е дефиниран като балансьор на областния център – гр. Ловеч, което подчертава
значимостта на общината в рамките на областта;

▪ Водното богатство на общината е значително. Около село Шипково има наличие на
минерални води, които имат потенциал за по-ефективно използване;

▪ Богато културно и историческо наследство с множество паметници от национално
значение. Грънчарството е запазен знак на Троян. То е дало началото на съхранената и
до днес Троянска керамична школа;

▪ Общо защитените територии заемат много повече площи от средното за страната.
Допълнително зоните по Натура 2000 (по Директивата за птиците и тази за
местообитанията) покриват около една трета от общинската територия, като се
припокриват помежду си, както и с другите защитени територии.
2.2. СЪСТОЯНИЕ НА РЕГИОНАЛНАТА И МЕСТНАТА ИКОНОМИКА
Икономиката на община Троян не функционира в затворена системата, а като част от
общия стопански оборот на страната. Местните икономически показалите оказват влияние
върху тези на областно и национално ниво и обратното. Това дава възможност, чрез анализ,
да се откроят силните, местни икономически страни, които имат най-голям дял в общата
икономика. Ключовите характеристики, които се проследяват, са свързани с развитието на
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икономиката и жизнения стандарт на жителите на община Троян. От друга страна, общото
състояние на икономиката в България оставя своя отпечатък върху местната такава.
За да се открои тази неразривна връзка, са изследвани няколко ключови
макроикономически показателя на национално ниво. Това са:
Брутен вътрешен продукт (БВП) – индикаторът се използва за измерване стандарта
на живот в страната, чрез остойностяване на всички произведени стоки и услуги. Колкото повисок БВП има страната, толкова е по-силна икономиката ни и имаме по-висок стандарт на
живот.
Реален ръст на БВП – чрез него се измерва икономическия растеж. Измерва се в
процентно изменение на БВП спрямо даден базисен период.
Средногодишна инфлация – представлява постоянното и цялостно покачване на
цените, което означава постоянен спад в покупателната способност на парите.
Ниво на безработица – НСИ измерва коефициента (нивото) на безработица като
отношение на броя на безработните спрямо броя на икономически активните лица.
Преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) – индикаторът отразява потока от
чуждестранни инвестиции към страната ни. Може да се каже, че колкото е по-голям той,
толкова повече страната ни е по-привлекателна за чужди инвеститори.
2.2.1. ОБЩИ ТЕНДЕНЦИИ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ В СТРАНАТА
Общото макроикономическо развитие на България в последните 10 години беше
белязано от световната икономическа и финансова криза и възстановяването от нея.
Проследявайки динамиката на БВП по текущи цени, през годините се отчита
непрекъснат растеж (с изключение на 2013 г.) в абсолютни стойности. Това, обаче, не е
достатъчно за реален ръст на българската икономика. Всъщност е точно обратното, реално
БВП все още не е достигнал предкризисните си нива, като само в периода 2012-2013 г. се
наблюдава задържането на неговото реално ниво. През останалите години се отчита устойчив
спад следствие на инфлацията и други процеси.
Размерът на ПЧИ също се задържа на сравнително постоянни стойности, но отчитайки
инфлацията и други макроикономически показатели, реално чуждестранните инвестиции
намаляват.
След период на дефлация (която често е свързана със забавянето на икономиката),
последните години (2017-2019) се отчита увеличаващо се средногодишно ниво на инфлация.
Последиците от изминалата криза могат да се проследят и с нивото на безработица в
страната. За периода 2010-2014 то е над 10%, докато в последните години устойчиво намалява
и през 2019 г. достига до исторически ниски нива от 4.2%.
Тези фактори – ниска безработица, намаляващи ПЧИ, растяща инфлация и намаляващ
реално БВП - се отразяват и на местните икономики и население. Доходите от такси,
продажби, труд и други източници на приходи се увеличават, но в същото време често
покупателната им способност намалява. Много ниските нива на безработица от своя страна
оказват пряко влияние върху възможността за привличане на нови инвестиции и големи
работодатели в българските общини, които все по-трудно ще намират кадри за обезпечаване
на трудовия процес.
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Тази линия на развитие, характерна за българската икономика, определя и
ограниченията и възможностите за развитие пред община Троян.
Таблица 5. Основни макроикономически показатели на националната икономика за периода 20092019 година
Основни
макроикономически
показатели - реален
сектор
БВП в текущи
цени
(производствен
метод)
Реален ръст на
БВП на годишна
база
Средногодишна
инфлация
Коефициент на
безработица (15
+ години)
Преки
чуждестранни
инвестиции в
страната

мил.
лв.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

73 147 74 407 80 682 82 209 81 919 83 857 89 333

2016

2017

2018

2019

95 092

102 308 109 695 118 669

(%)

3

-1

-2

0

0

-2

-4

-4

-4

-3

-3

(%)

2.5

3.0

3.4

2.4

0.4

-1.6

-1.1

-1.3

1.2

2.6

2.5

(%)

6,8

10,3

11,3

12,3

12,9

11,4

9,1

7,6

6,2

5,2

4,2

20 442 22 114 21 645 21 951 23 340 21 582 23 163

23 509

24 475

24 920

млн.
евро

Източник: НСИ

2.2.2. ОБЩИ
ТЕНДЕНЦИИ
НА
ИКОНОМИЧЕСКОТО
РАЗВИТИЕ
В
СЕВЕРОЗАПАДНИЯ РЕГИОН ОТ НИВО 2
Общите тенденции и изводи за икономическото развитие в региона на ниво 2 са
изведени в Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северозападния район
(обхващащ областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен). В ПИРО Троян са изведени
само по-важните от тях, а именно:

▪ Заетостта на населението в най-активна възраст (15-64 години) бележи ръст в периода
2011-2018 г. и достига 58,8% през 2018 г., но изостава значително от средната за
страната 67,7%.

▪ Коефициентът на безработицата в Северозападен регион сред населението на 15-64
години намалява с 1,3% спрямо 2011 г., като достига 11.5%. Въпреки това регионът
остава със значително по-висока безработица от останалите в страната.

▪ Наблюдават се вътрешни различия в областите, където разликата в нивото на
безработица между отделните общини е значително, въпреки че средното ниво за
областта може да е добро.

▪ Стойността на генерирания БВП в абсолютни стойности нараства, вкл. и показателят
„БВП на човек от населението“. Но и по тези показалите се наблюдават дисбаланси
между отделните области.

▪ Преките чуждестранни инвестиции значително изостават спрямо останалите региони в
страната. Най-близки стойности имат само със Северен централен регион.

▪ Потвърждава се общият извод, че регионът продължава да е с най-лоши икономически
показатели от районите от ниво 2 (NUTS 2) в Европейския съюз.
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2.2.3. ОБЩИ ТЕНДЕНЦИИ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
Проследяването на динамиката на икономиката на областно ниво за периода 2014-2018
г. дава възможност за оценка на това как област Ловеч се възстановява от последствията от
икономическата и финансова криза.
Данните на предприятията от нефинансовия сектор показват, че в периода 2014-2016 г.
произведената продукция се задържа на сравнително постоянно ниво. След това се наблюдава
ръст с 13% до 2018 г. (спрямо 2016 г.). Броят на предприятията, генериращи тази продукция,
плавно, но постоянно се увеличава, като през 2018 г. те са 5 636 или със 167 повече (3%),
спрямо 2014 г.
Въпреки тези положителни черти на икономиката, нетните приходи от продажби в
периода 2014-2017 г. се задържат на едно постоянно ниво (2 млрд. лв.). Единствено през 2018
г. се отчита по-осезаем ръст (около 5%) и нетните приходи достигат 2,4 млрд. лв.
Разходите за придобиване на ДМА (РДМА) се задържат на постоянно ниво – около 160
хил. лв. Единствено през 2015 г. е отчетен пик с над 60% и са отчетени разходи в размер на
301 926 хил. лв. Реално РДМА все още не са достигнали нивото от преди 2014 година.
Тенденцията за повишаване на заетите на национално ниво не се проявява в областта и
общият им брой се задържа около 30 000 хил. д.
Фигура 2. Развитие на областна икономика за периода 2014-2018 година

Източник: по данни на НСИ

Положителна характеристика на областната икономика е, че генерираният БВП се
увеличава с устойчив темп и само за периода между 2014 и 2018 г. ръстът е с 21%.
По отношение на показателя „БВП на човек от населението“, който отразява в себе си
и продуктивността на работната сила, се отчита също постоянен растеж – от 7 317 лв. (2014 г.)
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на човек до 9 653 лв. (2018 г.). Това е увеличение с близо 32% само за период от 5 години.
Следва да се подчертае, че увеличенито му отчасти се дължи и на намаляващото население в
областта, но в същото време и по-малко хора (заети) генерират по-голяма стойност на
продукцията.
Фигура 3. БВП и БВП на човек от население за област Ловеч за периода 2014-2018

Източник: по данни на НСИ

Може да се обобщи, че областната икономика в последните няколко години преодолява
последстивята от събитията преди 2014 година, но все още е неустойчива и податлива на
глобалната икономическа обстановка.
2.2.4. РАЗВИТИЕ И ПРИНОС НА ОБЩИНСКАТА ИКОНОМИКА ЗА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
Като втората по площ община в рамките на област Ловеч се очаква местната икономика
да оказва значително влияние върху областната такава. Сравняването на основни
икономически показатели на общинско и областно нива дава възможност да се прецени
доколко изводите, направени в ИТСР на Северозападен регион на ниво 2, се отнасят за община
Троян.
За разглеждания период броят на предприятията в община Троян се увеличава с
малко по-бързи темпове от областта. През 2014 г. броят им е бил 1 626, съставляващи 29,7%
от всички в областта, докато през 2018 г. – достига 1 722, 30,6% от всички в област Ловеч. По
този показател значимостта на общинската икономика за икономическото развитие на
област Ловеч се затвърждава.
Фигура 4. Брой на предприятията в област Ловеч и община Троян за периода 2014-2018 г.
6 000
5 000

5 469

5 543

5 460

5 636

5 523

29,7%

29,9%

30,2%

30,3%

30,6%

1 626

1 634

1 673

1 671

1 722

4 000
3 000
2 000
1 000
0
2014

2015
Предприятия в област Ловеч

2016

2017

2018

Предприятия в община Троян

Дял на общината в областта
Източник: по данни на НСИ
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Динамиката на заетите в предприятията през годините показва, че докато на областно
ниво тенденцията е по-скоро за задържане, то в община Троян се наблюдава ръст, като само
в последните 2 години няма съществена промяна.
Въпреки това за периода 2014-2018 г. заетите в област Ловеч са намалели със 711 души,
докато тези в община Троян са се увеличили с 644 д. Поради тази причина ръстът на заетите в
общината спрямо всички в областта от 32,5% (2014 г.) се повишава до 35,5% (2018 г).
Фигура 5. Заети лица в област Ловеч и община Троян за периода 2014-2-18 г.
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Източник: по данни на НСИ

Сравнявайки произведената продукция от всички нефинансови предприятия в областта
и общината, се разкрива закономерността тя да следва тенденцията за общия им брой.
За изследвания период в областта се наблюдава тенденция за увеличение на
произведената продукция. През 2014 г. стойността й е била 1 569 865 хил. лв., докато за 2018
г. е отчетена произведена продукция за 1 831 343 хил. лв. Това представлява ръст от 16,7% за
периода (2018 г. спрямо 2014 г.). В същото време в община Троян произведената продукция
от 461 438 хил. лв. (2014 г.) нараства до 586 145 хил. лв. (2018 г.), като това е ръст от 27% (за
същия период). Това помага за периода 2014-2016 приносът на местната икономика за
област Ловеч да достигне 32,4% и въпреки лекото изоставане в следващите години, да се
задържи над 30%.
Фигура 6. Произведена продукция в област Ловеч и община Троян за периода 2014-2018 г.
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РДМА е един от показателите, с който се характеризира инвестиционната активност на
предприятията във всички сектори на икономиката.
В област Ловеч, като изключим необичайната 2015 г., се отчита сравнително постоянно
ниво на РДМА. Въпреки това, сравнявайки 2018 г. спрямо 2014 г., се отчита намаляване на
РДМА с 41 298 хил. лв.
Точно на обратния полюс е община Троян, в която увеличението за същия период е
4 792 хил. лв., което свидетелства за по-засилени инвестиции в съществуващите и нови
икономически дейности в общината. Бързите темпове на инвестиции се отразяват и на
„приноса“ на общинските РДМА към областните такива. През 2014 г. делът им е малко под
28%, докато през последните две години е 39%.
Фигура 7. Разходи за придобиване на ДМА в област Ловеч и община Троян за периода 2014-2018 г.
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2.2.5. СТРУКТУРА И ДИНАМИКА НА ОБЩИНСКАТА ИКОНОМИКА
Подходът, използван за тази част от анализа, включва проследяване на динамиката на
ключови икономически показатели и сравняването им с областта и България, което дава
възможност да се проследи развитието на икономиката на община Троян в периода 2014-2018
година. На следващо място се анализира тази динамика по отношение на основните сектори –
аграрен (селско и горско стопанство), индустриален и този на услугите. Допълнително всеки
сектор е разгледан по-обстойно, за да се откроят неговите специфики за община Троян.
Проследяването на всеки от секторите на местната икономика позволява да се открои кой от
тях оказва най-силно влияние върху нея и се очаква да продължи да го прави или има
потенциални да бъде „двигател“ за растеж. Състоянието им е проследено чрез броя на
предприятия в сектора, заетите лица, обема на произведената продукция, генерираните
приходи.
Брой на предприятията на 1000 д.
Според официалните данни, през 2014 г. на 1000 човека от общината се падат по 40,96
предприятия. Следствие на демографските процеси, както и възстановяването на икономиката,
през 2018 г. показателят вече е 45,13 предприятия на 1000 д. По този показател общината не
отстъпва от средните нива за България и е далеч пред област Ловеч.
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Фигура 8. Брой на предприятия на 1000 д. на различните административни нива
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Източник: по данни на НСИ, собствени изчисления

Произведената продукция на 1000 души
В изследвания период стойността на произведената продукция в общината
непрекъснато нараства. Положителна характеристика на икономиката е, че производството на
1000 души е по-високо от това за областта и близо до показателя на национално ниво. Това
показва, че икономиката на община Троян е ефективна или с по-висока добавена
стойност.
Фигура 9. Произведената продукция на 1000 д. на различните административни нива
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Източник: по данни на НСИ, собствени изчисления

Разходи за ДМА на 1000 души
От друга страна РДМА на 1000 д. от населението на общината превъзхождат
стойностите на областно ниво, но все още са по-ниски от средните са страната. Това е белег,
че местния бизнес отделя значителни финансови ресурси за инвестиции за подобряване на
съществуващите и/или създаване на нови производствени мощности.
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Фигура 10. РДМА на 1000 д. на различните административни нива, в хил. лв.
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Източник: по данни на НСИ, собствени изчисления

Разпределение на предприятията
Общият брой на предприятията нараства през годините, като най-значително е в
сектора на услугите. Въпреки това в периода 2014-2018 г. не се наблюдават съществени
изменения в отношението на броя на предприятията по основните икономически сектори.
Доминират предприятията в сектора на услугите, следвани от тези в индустрията.
Първичният сектор има едва 4,7% дял от всички предприятия. Това показва, че селското,
горско и рибно стопанство са слабо застъпени в общината, което е обяснимо от географските
характеристики на общината.
Таблица 6. Динамика и разпределение на предприятия по икономически сектори в община Троян
за периода 2014-2018 г.
2014
2015
2016
2017
2018
Предприятия
бр.
%
бр.
%
бр.
%
бр.
%
бр.
%
Селско, горско
и рибно
76
4,67
80
4,90
83
4,96
80
4,79
81
4,70
стопанство*
Индустрия*
370
22,76
366
22,40
384
22,95
353
21,13
376
21,84
Услуги*
1 180
72,57
1 188
72,71
1 206
72,09
1 221
73,07
1 265
73,46
Общо
1 626
100
1 634
100
1 673
100
1 671
100
1 722
100
Източник: по данни на НСИ, собствени изчисления.
*Забележка: в стойностите на показателите не са включени икономическите дейности, за които данните са
конфиденциални.

Разпределението на предприятията по броят на заетите в тях не се отличава особено от
икономиката на страната. С най-голям превес са микропредприятията (до 9 заети), като
техният брой се увеличава със 103 (от 1 480 през 2014 г. до 1 583 през 2018 г.). Броят на малките
предприятия (от 10 до 49 заети), обаче, намаля с 15 (от 123 през 2014 г. до 108 през 2018 г.).
Това показва, че са налични компании, които не могат да преодолеят разрастването си. В
същото време по-зрелите компании (между 50 и 249 заети) отбелязват ръст със 7 броя (от 20
през 2014 г. до 27 през 2018 г.). На територията на общината през 2018 г. оперират и 4 големи
предприятия (над 250 заети), при 3 за 2014 г.
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Фигура 11. Разпределение на предприятията по броя за заетите в тях за 2018 г.
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Източник: по данни на НСИ

В същото време предприятията от всички групи ангажират сравнително еднакъв
брой служители. Това е изключително благоприятно, защото заетостта в общината е поустойчива на икономически сътресения в отделни предприятия, особено в големите и
средните. В разглеждания период при всички групи стопански единици има увеличение на
броя на заетите в тях с изключение на заетите в малките предприятия. Това кореспондира с
общото им намаление за периода 2014-2018 г.
Фигура 12. Разпределение на заетите в предприятията според броя на заетите в тях за 2018 г.
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Обичайно големите и средни предприятия са „двигателите“ на общинската икономика
с обема си на произведената продукция. От данните за 2018 г. в община Троян се наблюдава
отново сравнително равномерен принос на произведената продукция от всички групи
стопански единици. Все пак 58% от стойността на произведените стоки и услуги се
генерира от 4-те големи предприятия и 27-те средни.
Официалните данни показват, че растежът на произведената продукция от микро- и
средните предприятия е по-голям от този в големите. За разглеждания период микро
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предприятията са увеличили своята продукция с 58 520 хил. лв., средните – с 52 410 хил. лв.,
докато големите – само с 19 605 хил. лв. Единствената група предприятия, регистриращи
намаление, са малките (-5 828 хил. лв. за периода 2014-2018 г.).
Фигура 13. Произведена продукция в хил. лв. в предприятията според броя на заетите в тях за
2018 г.
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2.2.6. РАЗВИТИЕ НА ПЪРВИЧНИЯ СЕКТОР НА ИКОНОМИКАТА
Първичният сектор на икономиката, включващ селското, горското и рибното
стопанство, е най-малко значимият за община Троян. Това е обусловено както природогеографските фактори в общината, така и от историческия профил на общината, който е
индустриален. Поради тази причина в периода 2014-2018 г. не се наблюдава сериозно
изменение в броя на предприятията, опериращи в сектора – от 76 те достигат до 81, и към 2018
г. те съставляват по-малко от 5% от всички стопански единици в общината. Броят на заетите
в тях също е сравнително сходен през годините, като през 2018 г. те са 269 души, което
съставлява едва 2,6% от всички заети в общината.
Положителна е тенденцията за увеличаване на произведената продукция, както и
приходите на предприятията, като само за разглеждания период и двете стойности са
нараснали почти два пъти. Въпреки това относителният им дял в местната икономика остава
нисък – около 3% за 2018 г. Това само подчертава, че пътят на община Троян не е към
развитие на аграрния сектор, въпреки наличието на дървесен материал.
Изводите се подчертават и от официално регистрираните земеделски производители на
територията на Троян, които са почти колкото и общия брой на заетите в сектора. Към 2014 г.
техният брой е 298 д., докато през 2019 г. – 272 д.
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Фигура 14. Динамика на първичния сектор в периода 2014-2018 година
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Източник: по данни на НСИ

Според официалните данни на ОД „Земеделие“ – Ловеч земята, която се обработва през
стопанската 2018/19 година, е 56 173 дка. Проследявайки динамиката във времето се
наблюдава увеличение в последните 3 години, но то е предшествано от голям спад. Въпреки
това, тази стойност е почти колкото на пустеещите земи по данни на ОД „Земеделие“ - 38
689,075 дка.
Фигура 15. Обработваема земеделска земя в периода на стопанските 2014/15 до 2018/19 г.
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Източник: по данни на ОД „Земеделие“ - Ловеч

Основните култури, които се отглеждат на територията на общината са пшеница,
царевица за зърно, слънчоглед, сливи, орехи, ечемик, картофи, малини, като техните площи
остават почти постоянни във времето. Най-голяма промяна има в площта на естествените
ливади, които са се увеличили с близо 4 пъти за периода 2014-2019 г.
В областта на животновъдството на територията на общината се отглеждат най-много
птици (общо), на следващо място са овцете за мляко. Останалите видове животни са
представени от почти идентичен брой. Като цяло броят на животните по вид не се изменя
значително във времето. Единствените изключения от това са кравите за месо, чиято
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популация значително се увеличава и броят на конете. В общината са налични и екзотични
ферми за калифорнийски червеи, чиято площ рязко се увеличава след отварянето на мерките
по ПРСР 2014-2020, които подкрепят подобни инициативи.
Таблица 7. Брой основни видове отглеждани животни в община Троян за периода 2014-2018 г.
Видове животни (бр./кв. м)
Крави - млечни
Крави - месодайни
Овце - млечни
Овце - месодайни
Кози - майки
Свине - майки
Птици - общо
Коне
Пчелни семейства
Охлюви
Калифорнийски червеи

2014
897
588
4 442
979
1 181
106
121 976
126
1 067
1 500
-

2015
628
567
3 672
1 497
1 295
159
125 370
170
1 049
1 500
2 340

2016
860
808
4 459
1 540
1 233
157
127 205
363
1 608
2 500
2 120

2017
968
1 187
4 986
1 528
1 720
166
122 776
398
1 413
4 700

2018
994
1 260
4 724
1 124
1 100
160
113 211
462
1 185
1 600
4 700

2019
950
1 399
4 455
1 472
1 084
150
122 481
471
1 387
4 040

Източник: ОД „Земеделие“ - Ловеч

2.2.7. РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР „ИНДУСТРИЯ“
Това е секторът, чиито предприятия са 22% от всички, но произвеждат 75% от
цялата продукция и генерират 59% от общите приходи в общината за 2018 г.
За изследвания период броят им остава постоянен, въпреки леките колебания през
годините. От друга страна, броят на заетите лица в тях постоянно се увеличава, като те
нарастват с 534 души за петте години. Друга положителна характеристика на сектора е
постоянният растеж на стойността на произведената продукция, както и приходите от нея.
Фигура 16. Динамика на сектор „Индустрия“ в периода 2014-2018 година
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Източник: по данни на НСИ, собствени изчисления

Най-много предприятия от сектора са концентрирани в преработващата
промишленост (89%). Те са представители предимно на хранително-вкусовата
промишленост, дървопреработвателната промишленост, производството на изделия от
каучук, пластмаса и минерали и производството на мебели. Произведената продукция от
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предприятията за 2018 г. възлиза на 411 395 хил. лв. (70%), при 586 145 хил. лв. общо за
община Троян. Преработващата промишленост носи и над половината от приходите на
цялата общинска икономика (435 929 хил. лв. за 2018 г., при 789 118 хил. общо за всички
предприятия). В тази дейност заетите са 6 348 души за 2018 г., което отново е над 50% от
всички заети в общината (10 468 д.).
Фигура 17. Разпределение на предприятията в сектор „Индустрия“
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Източник: по данни на НСИ

Строителството е вторият по значимост отрасъл в сектора. Стопанските единици в
него съставляват 9% от всички предприятия във вторичния сектор. Строителството е един от
отраслите, на който най-силно се отрази финансовата и икономическата криза в началото на
предходния планов период. Данните показват, че след задържането на строителството в
периода 2014-2016 г. се наблюдава неговото ускорено възстановяване. Само за 5 години
обемът на произведената продукция и приходите от дейността нарастват с около 250%. Това
спомага и за допълнителната заетост, която създава секторът – от 99 д. през 2014 г. до 148 д.
към 2018 г.
Фигура 18. Развитие на строителството в община Троян в периода 2014-2018 г.
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Останалите два сектора, свързани с индустрията, са производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива и доставяне на води;
канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване. Броят на заетите в тях е
сравнително еднакъв през годините, а поради факта, че стопанските субекти са предимно
фирми за битово-комунални услуги и са малко на брой (общо 2%), данните за тях за
конфиденциални. Но може да се направи изводът, че техният принос към сектора на
индустрията е незначителен.
2.2.8. РАЗВИТИЕ НА СЕКТОРА НА УСЛУГИТЕ
Секторът на услугите включва отрасли, които имат обслужващ характер. Развитието и
инвестициите на някои от тях са чрез бюджетни средства, а на други – с частен капитал.
Произведената продукция и приходите от услугите нараства с бавни, но постоянни
темпове. За периода 2014-2018 г. стойностите им се увеличават с близо 33%. Броят на
стопанските предприятия също се увеличава незначително, но постоянно. Съпоставката с броя
на заетите в сектора, които са нараснали само със 101 човек, може да се приеме за индикатор,
че предприемаческата култура има нереализиран потенциал.
Към 2018 г. броят на предприятията в сектора на услугите съставлява 73% от всички,
което според редица класификации отговаря на икономика на услугите. В същото време обаче,
произведената продукция е едва 22%, при 75% за вторичния сектор. Подобно отношение се
наблюдава и за генерираните приходи – 38% в сектора на услугите и 59% в индустриалния.
В този смисъл, секторът на услугите в Троян има голяма поддържаща роля за
икономиката, но общината е по-скоро индустриално ориентирана.
Фигура 19. Динамика на сектор „Услуги“ в периода 2014-2018 година
350 000

3 511

3 493

3 580

3 441

300 000
250 000

239 258

217 966

267 127

244 206

3 594
290 245

2 500

2 000

150 000

50 000

3 500
3 000

200 000

100 000

4 000

103 823

93 047
1 180

104 147

1 188

112 364
1 221

1 206

122 133
1 265

1 500
1 000
500

0

0
2014

2015

2016

2017

2018

Произведена продукция (хил. лв.)

Приходи от дейността (хил. лв.)

Предприятия

Заети лица

Източник: по данни на НСИ, собствени изчисления

От сектора с най-голяма представителност са отраслите „търговия“ (48% от всички
стопански субекти), „хотелиерство и ресторантьорство“ (12%), „транспорт и складиране на
площи“ (8%), останалите са по-слабо представени.
Най-много приходи в сектора се генерира от търговията – 66% за 2018 г. или 191 630
хил. лв. На следващо място е транспортът и складирането на площи, чиито дейности за 2018
г. са донесли приходи от 49 344 хил. лв. (17% от целия сектор). Хотелиерството и
ресторантьорството генерират 18 333 хил. лв. приходи от дейността или 6% за сектора, но само
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2% за цялата общинска икономика. Наред с природните и културни дадености, това показва
потенциал за развитието на туризма в общината като цяло.
Приносът на всеки отрасъл към общинската икономика за 2018 г. е представен в
следващата обобщаваща таблица.
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Таблица 8. Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия по икономически дейности (A21) в община Троян за 2018 г.
По Икономически дейности (А21)
Общо
Селско, горско и рибно стопанство
Добивна промишленост
Преработваща промишленост
Производство и разпределение на електрическа и топлинна
енергия и на газообразни горива
Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на
отпадъци и възстановяване
Строителство
Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети
Транспорт, складиране и пощи
Хотелиерство и ресторантьорство
Създаване и разпространение на информация и творчески
продукти; далекосъобщения
Операции с недвижими имоти
Професионални дейности и научни изследвания
Административни и спомагателни дейности
Образование
Хуманно здравеопазване и социална работа
Култура, спорт и развлечения
Други дейности

Предприятия
Брой
1 722
81
334

Приходи от
дейността

%
Хил. лв.
100%
789 118
5%
23 346
19%
435 929

Произведена
продукция

%
Хил. лв.
%
100%
586 145 100%
3%
16 107
3%
55%
411 395
70%
..

Заети лица
Брой
10 468
269
6 348

%
100%
3%

6

0%

61%

4

0%

..

5

0%

6 360

1%

4 844

1%

103

1%

33
607
101
153

2%
35%
6%
9%

9 331
191 630
49 344
18 133

1%
24%
6%
2%

8 818
33 474
47 195
13 852

2%
6%
8%
2%

148
1 588
408
597

1%
15%
4%
6%

20

1,16%

4 936

1%

4 553

1%

97

0,93%

57
94
29
7
72
30
95

3%
5%
2%
0%
4%
2%
6%

4 414
8 283
2 985
..
9 430
..
1 090

0,56%
1,05%
0,38%

3 506
7 470
2 141
197
8 821
..
924

0,6%
1,3%
0,4%
0,0%
1,5%

95
200
63
10
378
41
117

0,91%
1,91%
0,60%
0,10%
3,61%
0,39%
1,12%

1,20%
0,14%

0,2%

Източник: по данни на НСИ
Забележка: „..“ – конфиденциални данни; „-“ – няма случай
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2.2.9. ИЗВОДИ
Проблеми

▪ Намаляването на броя на малките предприятия (от 10 до 49 заети) показва че част от
тях не могат да достигнат „зрялост“ и да се развият;

▪ Все още 75% от произведената продукция се генерира от предприятията в
индустриалния сектор;

▪ Преработващата промишленост има много силно влияние върху общинската
икономика.
Потенциали

▪ Повишаване приноса на общинската икономика към икономиката на област Ловеч;
▪ Затвърждаване позицията на общината Троян като втори икономически център в
областта;

▪ Доближаване на икономиката на община Троян към средните стойности за страната по
ключови показатели – РДМА на 1000 д., брой предприятия на 1000 д., произведена
продукция на 1000 д.;

▪ Заетостта е равномерно разпределена в предприятията от всички групи и ангажират
сравнително еднакъв брой служители;

▪ Развитие на сектора на услугите – предимно в туризма, хотелиерството и
ресторантьорството, за да балансира индустриалния сектор.
Възможност за реализиране на предприемачески инициативи.
2.3. РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
2.3.1. ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ
Общо население при преброяванията
Динамиката на населението в община Троян показва, че от преброяването през 1975
година до сега населението намалява, достигайки до 32 051 души. Тенденцията за намаляване
е особено видима при селата в общината, в които при преброяването от 1934 г. живеят над
83% от населението – 30 191 души (1934 г.), а останалите 6 328 д. живеят в гр. Троян. През
1975 г. процесът се обръща и вече в общинския център живеят по-голямата част от
населението на общината. Тази тенденция продължава и до днес, като последното преброяване
на населението показва, че над 66% от жителите на общината са в гр. Троян. Този процес води
до обезлюдяването на селата в общината, като само с. Орешак има население над 1 800 души.
Останалите са с население до 900 д.
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Фигура 20. Население на община Троян според преброяванията (1934-2011)
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Община Троян

Източник: по данни на НСИ
Забележка: Броят на населението в общината, населените места и селищните образувания е в съответствие
с административно-териториалното деление на страната към 01.02.2011 година.

Годишно население към 31.12. на съответната година
Според годишната демографската статистика на НСИ, населението на община Троян
продължава да намалява и след 2011 г. За периода от 2011 г. до 31.12.2019 г. е намаляло с
11,8% (3 785 д.). А само за част от периода на действие на ОПР Троян (2014-2019), населението
е намаляло с 2 284 души (7,8%). Това показва, че обезлюдяването на общината е трудно да се
преодолее и са необходими още по-целенасочени усилия за това. Положителна
характеристика на селата е, че само едно от тях е с население под 100 д.
Фигура 21. Население на община Троян по местоживеене към 31.12. за периода 2011-2019 г.
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Източник: по данни на НСИ

За периода 2014-2019 г. всички населени места в общината регистрират намаление на
населението в тях. Най-много е загубил гр. Троян – 1 225 д. Общата тенденция е, че поголемите села губят повече население, отколкото по-малките. Общият брой население,
което са загубили селата е 1 159 д. – почти колкото общинския център.
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Фигура 22. Изменение на населението в селата на община Троян, 2019, спрямо 2014 година.
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Източник: по данни на НСИ

Раждаемост, смътност и естествен прираст
Негативна демографската характеристика на община Троян е, че за последните години
раждаемостта намалява. Това оказва пряко влияние върху коефициента на раждаемост,
чиято стойност за община Троян е трайно по-ниска от тази на областно ниво, както и за
страната. Динамиката на живородените деца в общината показва, че през 2011 година са
родени 205 деца, след това броят им намалява до 174 деца през 2014 г. В периода 2015-2017 г.
се наблюдава увеличение до 201 деца и отново спад до 178 през 2019 г.
Може да се обобщи, че процесите по намаляване на раждаемостта на страната ни са
още по-силно изразени в община Троян. А по-плавният спад в стойностите му се дължи на
общото намаление на населението.
Фигура 23. Раждаемост на 1000 души от населението в община Троян, област Ловеч и България
(2011-2019 година)
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Източник: по данни на НСИ

Потвърждавайки горния извод, коефициентът на смъртност в община Троян е повисок, отколкото този за страната и сравнително съпоставим с този за област Ловеч. Това
показва, че смъртността е съпоставима с областното ниво. Като цяло броят на умиранията
се увеличава в последните години, а за целия разглеждан период средно починалите са 574
души, като за 2019 г. стойността е най-висока – 600 души.
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Фигура 24. Смъртност на 1000 души от населението в община Троян, област Ловеч и България
(2011-2019 година)
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Източник: по данни на НСИ

Разликата между живородените деца и умрелите хора за една година на 1000 души от
средногодишното население представлява естествения прираст на населението в община
Троян. Често при положителни стойности се приема, че са налице благоприятни демографски
тенденции.
За целия наблюдават период в община Троян стойностите на естествения прираст,
обаче, са отрицателни. В интервала 2011-2016 г. се наблюдават колебания в стойностите
между 11,2‰ и 12,8‰, които като цяло са по-високи от тези за област Ловеч. След 2016 г. се
наблюдава рязко намаляване на естествения прираст и през 2019 г. стойността е -14,8‰. Това
показва, че естествените процеси на възпроизводство на населението на общината
изостават спрямо тези на областно и национално нива.
Фигура 25. Естествен прираст на 1000 души от населението в община Троян, област Ловеч и
България (2011-2019 година)
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Източник: по данни на НСИ
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Заселени, изселени и механичен прираст
За разглеждания период заселените в общината са средно 558 д./год., като няма ясно
изразена тенденция – наблюдава се година с увеличение, следвана от такава със спад.
Въпреки това заселените в общината имат сходни стойности с тези на национално ниво и
малко по-високи от тези за област Ловеч.
Фигура 26. Заселени на 1000 души от населението в община Троян, област Ловеч и България (20112019 година)
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Източник: по данни на НСИ

В същото време изселените за същият период (2011-2019 г.) са средно 644 д./год.
Данните не позволяват да се открои тенденция, защото има периоди, в които напусналите
общината рязко се увеличават (2012 г. са 804 д., 2019 г. – 790 д.) и такива, в които намаляват
(2013 г. – 546 д.). Коефициентът на изселените е сравним, обаче, с тенденциите на
национално ниво през последните години и малко по-нисък от този на област Ловеч. Данните
показват, че въпреки високите стойности на коефициента, темпът на изселване в общината
е по-нисък спрямо областта.
Фигура 27. Изселени на 1000 души от населението в община Троян, област Ловеч и България (20112019 година)
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Източник: по данни на НСИ

Механичният прираст е разликата между заселените и изселените на 1000 души от
средногодишното население. Положителните стойности на индикатора се считат за
благоприятна демографска тенденция.
На всички разглеждани административни нива тенденцията е за отрицателен
механичен прираст, само че с различни темпове. Докато на областно ниво стойностите са
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трайно отрицателни, то в община Троян има години, в които механичният прираст е почти
нулев (2014 и 2017 г.). Като цяло може да се обобщи, че изселването на общината е с побавни темпове, отколкото в област Ловеч. Това в бъдеще може да отрежда още по-голяма
роля на общината в областната икономика.
Фигура 28. Механичен прираст на 1000 души от населението в община Троян, област Ловеч и
България (2011-2019 година)
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Източник: по данни на НСИ

Отличителна характеристика на механичния прираст в общината Троян е, че в
периода 2011-2017 г. (с изключение на 2015 г.) той е положителен в селата (т.е. хората се
заселват там) и отрицателен за общинския център. Дори в последните 2 години в селата
механичният прираст е с по-добри стойности, отколкото в гр. Троян.
Може да се обобщи, че отрицателният прираст в общината се дължи най-вече на
гр. Троян, защото заселилите се в селата не могат да балансират изселените от града. Данните
показват и още една тенденция, която се оформя през последните години – хората да искат да
живеят по-спокойно в малките населени места, необезпокоявани от градския шум. Тази
тенденция следва да се засили и с подходящи мерки в ПИРО, насочени именно към селата.
Фигура 29. Механичен прираст в община Троян по местоживеене за периода 2011-2019 г.
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Източник: по данни на НСИ

Полова структура на населението
По отношение на половата структура на населението не се наблюдават съществени
изменения в общината. Делът на жените се е увеличил незначително за изследвания период –
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с 0,15%. Това се дължи по-скоро на увеличената средна продължителност на живота при
жените, отколкото на по-високата раждаемост в общината.
Фигура 30. Брой на населението по пол в община Троян за периода 2011-2019 г.
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Източник: по данни на НСИ

Възрастова структура на населението
За периода между последното национално преброяване и най-новите актуални данни
от НСИ, населението във всички групи без две, силно намалява. Негативна черта е, че една от
увеличаващите се групи е населението над 65+, които тепърва ще оказват влияние върху
социалната система и бюджета на общината. Другата група, при която е регистрирано
увеличение са хората между 45-49 г.
Тревожен е фактът, че населението в най-активните възрасти (от 20 до 40 г.), които
евентуално продължават висшето си образование, включват се в пазара на труда и създават
семейства, бележи изключителен спад. Общината е загубила общо 2 318 души само в тези
категории за близо 9 години. Негативна черта е големият брой намаление при най-малките
– 0-4 и 5-9 години, което показва, че процесите по застаряване на населението в общината
могат да продължат, ако не се предприемат спешни мерки, насочени към младите хора и
тяхното задържане и/или връщане в общината.
Фигура 31. Разлика между преброяването от 2011 и населението към 31.12.2019 г. по възрастови
групи в община Троян
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Източник: по данни на НСИ

65+

Етническа структура на населението
Към настоящия момент е трудно да се изследва с точност каква е етническата структура
на населението, защото националното преброяване предстои, а данните от предходното,
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направено през 2011 г., със сигурност имат нужда от ревизия, което следва да бъде и предмет
на бъдеща актуализация на ПИРО, когато данните са налични.
Според данните от 2011 г. от всички отговорили на въпроса за етническа
принадлежност, 95,3% са посочили, че принадлежа на българската етническа група. Вторият
по численост етнос е турският – 3%. Хората, самоопределили се като роми, са 1,2%, което ги
прави третата по численост етническа група в общината.
Образователна структура на населението
Този показател също се проследява при извършването на националното преброяване,
затова данните са от анализите към предварителния проект на ОУПО Троян. Според тях
относителният дял на населението на общината с високо образователно ниво (с висше и
полувисше образование) е 16,7%. Лицата със средно образование са 50,6%, което е по-високо
от средното за страната (43,4%). С основно образование са 23,7% от населението, с начално –
5,2% и с незавършено начално – 3.4%. Последната група е представена изключително от роми.
Според изводите от анализа към ОУПО Троян „32,5% от населението са неграмотни
или с ниска грамотност хора“.
Въпреки тези изводи, резултатите от задължителните матури по БЕЛ за 2019 г.
показват, че средният резултат на учениците от общината е 4,18, при среден успех за област
Ловеч от 4,00.
2.3.2. ОБРАЗОВАТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Детски градини
В община Троян за учебната 2019/2020 година функционират седем детски градини с
общинско финансиране. Пет от тях се намират в гр. Троян, а по една е локализирана в селата
Орешак и Калейца.
Таблица 9. Детски градини в община Троян за учебната 2019/2020 година
Детски градини

Вид

Населено място

ДГ „Здравец“

Общинска

Троян

ДГ „Синчец“

Общинска

Троян

ДГ „Незабравка“

Общинска

Орешак

ДГ „Звънче“

Общинска

Калейца

ДГ „8-ми март“

Общинска

Троян

ДГ „Мир“

Общинска

Троян

ДГ „Буковец“

Общинска

Троян

Източник: РУО – Ловеч

През годините динамиката на записаните деца в детските градини показва устойчив
темп на намаляване, което кореспондира и с демографската ситуация в общината. Те са
разпределение в средно 39 групи.
Местата в детските заведения следват тенденцията при децата – постоянно намаляват.
Всичко това води до закриването на детски градини. През 2018 г. е закрита една детска
градина.
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От другата страна функциониращите градини са напълно достатъчни, за да приемат
всички желаещи. Единствено през последната учебна година (2018-19) на 100 деца има 96
места, което се дължи на закриване на детска градина.
Броят на педагогическия персонал е съобразен с децата и групите и поради тази
причина и при него се наблюдава понижение за разглеждания период. Общият брой намалява
с 9 човека (77 човека за уч. 2018-19 г.), които са само детски учители.
Таблица 10. Детски градини, деца, персонал, места и групи в община Троян (уч. години 2011/12 –
2018/19)
Показател\
2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Учебна година
Детски градини
8
8
8
8
8
8
8
7
Деца (общо)
975
975
994
943
869
808
811
797
в т.ч. момичета
494
498
479
444
408
393
395
399
Места (общо)
964
964
1029
1015
983
927
887
767
на 100 деца
99
99
104
108
113
115
109
96
Педагогически
персонал (общо)
в т.ч. детски
учители
Групи в детските
градини

86

89

88

88

85

81

74

77

79

82

81

81

78

75

68

70

41

41

42

42

40

38

36

37

Източник: по данни на НСИ

Училища
През уч. 2019/2020 година на територията на общината функционират общо 11
училища. От тях едно е професионална гимназия по механоелектротехника, 3 са основни
училища, 2 – начални, 3 – средни и едно обединено. Със специален статут се ползва
единственото училище по изкуства – Национално училище за приложни изкуства „Проф.
Венко Колев“. Училището е единственото в България, което подготвя художници,
специалисти в областта на традиционната и модерната керамика.
Училищата са съсредоточени в гр. Троян, а извън него има училища в с. Борима
(основно), с. Дебнево (обединено), с. Орешак (основно) и в с. Черни Осъм (средно). В тях се
обучават над 2100 ученика от I до XII клас.
По отношение на финансирането, девет от училищата се финансират от общинския
бюджет, а ПГМЕТ и НГПИ от републиканския.
Таблица 11. Училища в община Троян за учебната 2019/2020 година
Училище

Вид

Населено място

Финансиране

ОУ „Иван Хаджийски“

училище, основно

гр. Троян

общинско

ОУ „Васил Левски“

училище, основно

с. Борима

общинско

ОбУ „Иван Вазов“

училище, обединено

с. Дебнево

общинско

ОУ „Васил Левски“

училище, основно

с. Орешак

общинско

СУ „Васил Левски“

училище, средно

с. Черни Осъм

общинско

СУ „Васил Левски“

училище, средно

гр. Троян

общинско

СУ „Св. Климент Охридски“

училище, средно

гр. Троян

общинско

НУ „Св. Св. Кирил и Методий“

училище, начално

гр. Троян

общинско
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Училище
НУ „Христо Ботев“
ПГМЕТ (Професионална гимназия по
механоелектротехника)
Национално училище за приложни
изкуства „Проф. Венко Колев“

Вид

Населено място

Финансиране

училище, начално

гр. Троян

общинско

професионална
гимназия
училище по
изкуствата

гр. Троян
гр. Троян

държавно
(МОН)
Държавно
(МК)

Източник: МОН – регистър на училищата

Поради промените в националната образователна система със Закона за
предучилищното и училищното образование, обн., ДВ. бр.79 от 13 октомври 2015 г., драстично
се променя системата, което влияе и на динамичния ред на показателите за учениците от V до
XIII клас. Това прави данните преди учебната 2017/18 несъпоставими с тези в следващите
години. Въпреки това могат да се направят няколко извода за училищата в община Троян,
както следва:

▪ Броят на децата, обучаващи се в системата от I до IV клас, има тенденция към
намаляване, в резултат на което намаляват и паралелките. Това създава предпоставки
за закриване на училища в общината.

▪ Броят на паралелките в класовете V-VII бележи рязък спад в последните две
наблюдавани учебни години, поради влизане в сила на новата образователна структура
и преминаването на VIII клас към първи гимназиален етап.

▪ Броят на децата в класовете IX-XII, въпреки преструктурирането на образователната
система, намалява в последната учебна година. Може да се направи извод, че част от
децата в този етап на обучението си предпочитат да завършат средното си образование
извън община Троян.
Таблица 12. Паралелки, учители и учащи се в ОУ и СУ в община Троян по класове
Показател\Уч
2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
ебна година
I - IV клас
48
47
50
48
48
45
44
41
Паралелки
62
60
61
60
58
58
65
66
Учители
923
934
930
951
954
954
901
851
Учащи
V - VIII*
Паралелки
Учители
Учащи
IX - XIII*
Паралелки
Учители
Учащи

39
85
946

41
84
912

40
80
898

42
83
796

37
80
768

38
75
783

36
66
716

24
67
720

23
52
534

27
50
527

26
50
535

26
50
586

25
49
580

25
51
567

26
81
577

24
50
540

Източник: по данни на НСИ
* Данните след 2017-18 г. не са съпоставими с предходните периоди.

Проблем пред повишаването на образователния ценз на населението е броят на
напусналите училище. Официалните данни показват, че в община Троян всяка година децата,
които по една или друга причина са отпаднали от образователната система (между I-ви и VIIIми клас), са средно 43 души, като в годините има пикове и спадове. Тревожно е отпадането
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на 50 деца през учебната 2017-18 година, когато вече се обхващат само учениците до седми
клас.
Фигура 32. Брой на напусналите ученици от I до VIII по учебни години в община Троян
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Източник: по данни на НСИ
* Учебната година 2017-18 г. е до седми клас

Съществуването на националното училище за приложни изкуства е потенциал,
който следва активно да се използва в програмите за дуално образование и привличането
на ученици от областта. Гимназията разполага с богата материална база – ателиета по
керамика, рисуване, живопис, скулптура и рекламна графика, модерни компютърни кабинети,
работилници, керамични пещи, библиотека, учебна стая по история на изкуството с
аудиовизуална техника, музей на керамиката, многофункционална спортна зала и игрище. За
добрите битови условия на учениците към училището функционира общежитие и ученически
стол.
ПГМЕТ от години осъществя връзката между обучението и реалната практика, чрез
практическите часове, и осигурява средни изпълнителски и ръководни кадри за нуждите на
промишлеността в гр. Троян и района. Засиленото прилагане на съвременния подход „учене
чрез практика“ ще даде възможност от по-ранна възраст бъдещите професионалисти да се
запознаят и ангажират с икономическите дейности в общината.
2.3.3. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Детски ясли
На територията на общината функционират 1 детска ясла и яслени групи към две ДГ, в
които за 2018 г. има 166 места и 160 деца. За целия период не се наблюдават сериозни
изменения на записаните деца в яслените групи. В периода 2011-2015 г. (с изключение на 2013
г.) се наблюдава недостиг на места в детските ясли, но след 2016 г. това е преодоляно чрез
откриването на нови групи.
Сградният фонд е в отлично състояние.
Таблица 13. Детски ясли, места и деца в тях и обхват на детските ясли в община Троян за
периода 2011-2018 година
Показател
Детски ясли - общо
Места в детски ясли
Деца - общо
Момчета
Момичета
Обхват на децата в
детските ясли*

2011

3
137
158
81
77
24,6

2012

3
120
164
83
81
27,8

2013

3
180
174
98
76
31,8

2014

3
124
166
91
75
31,4

2015

3
148
157
77
80
29,7

2016

3
162
154
79
75
27,7

2017

2018

3
166
153
66
87
25,6

3
166
160
80
80
26,9
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Източник: по данни на НСИ
* Показателят се изчислява като отношение на децата, посещаващи самостоятелни детски ясли и яслени групи
към ДГ, на 100 деца от населението на възраст до 3 години.

Болнична и извънболнична помощ
Болничната помощ се състои от 2 болнични завения – МБАЛ „Д-р Стоев Шварц“ и
Специализираната болница за активно лечение на белодробни болести – Троян. Първото е
фокусирано върху диагностика, лечение и рехабилитация на остри и хронични заболявания,
родилна помощ, физиотерапия и рехабилитация, хемодиализно лечение, медико-козметични
услуги. Второто е специализирано в диагностика, лечение, рехабилитация и периодично
наблюдение на болни с остри, полуостри и хронични обострени неспецифични белодробни
заболявания и туберкулоза, както и лабораторна, функционална, рентгенова, ехографска,
фибробронхоскопска диагностика.
Двете заведения разполагат с общо 195 легла, като се наблюдава тенденция за тяхното
намаляване през последните години.
Лечебните заведения за извънболнична помощ са девет през 2018 г. От тях две са
медицински центрове, а останалите – самостоятелни медико-диагностични и медикотехнически лаборатории.
Общият брой на лекарите в община през 2018 г. е 104, което е най-ниската стойност в
периода 2014-2018 г. Лекарите по дентална медицина също намаляват в общината и през 2018
г. са 26, при 31 в предходните две години. Още по-драстичен е спадът в медицинските
специалисти по здравни грижи, които през 2014 са 183, а през 2018 – 153 души.
На един лекар в община Троян се падат 254 жители, при средно за областта 262 д. и за
България – 236 д.
Средният брой на жителите обслужвани от един лекар по дентална медицина в община
Троян е 1 106. Докато за област Ловеч показателят е 1 224, а за България – 967 д.
Данните показват, че населението на общината е малко по-добре обслужено по
отношение на лекарската и дентална помощ спрямо областта, но все още е под средното
за страната.
Таблица 14. Медицински заведения, легла в тях и лекари в община Троян за периода 2014-2018 г.
Показател
Болнични заведения - общо

2014

2015

2016

2017

2018

2

2

2

2

2

210

200

200

195

195

9

10

10

11

9

-

-

-

-

-

Диагностично-консултативни центрове

-

-

-

-

-

легла
Медицински центрове
легла

2
-

2
-

2
-

3
-

2
-

7

8

8

8

7

-

-

-

-

-

легла
Лечебни заведения за извънболнична помощ общо
легла

Самостоятелни медико-диагностични и
медико-технически лаборатории
Други лечебни и здравни заведения
легла
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Показател
Лекари - общо
Лекари по дентална медицина
Медицински специалисти по здравни грижи

2014

2015

2016

2017

2018

113

107

109

110

104

29

28

31

31

26

183

173

171

162

153

Източник: по данни на НСИ

2.3.4. СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
Мрежата от социални услуги в общината е добре развита и отговаря в голяма степен на
потребностите на целевите групи. Развитието на услугите е съгласно приетата Стратегия за
развитие на социалните услуги в община Троян 2016-2020 г., като тя се актуализира при
необходимост, а всяка година се прави план за нейното изпълнение.
В община Троян функционира една специализирана институция – Дом за стари хора в
с. Добродан. Той работи при пълен капацитет – 28 места, който е недостатъчен и през
годините има чакащи лица.
Социалните услуги в общността, които са деинституциализирани са:

▪ Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – намира се в с. Дълбок дол и е с
капацитет от 6 места, които са достатъчни за задоволяване на местните потребности.

▪ Център за обществена подкрепа – той е разкрит през 2016 година в гр. Троян с
капацитет от 30 места, които са напълно заети. Материалната база се помещава на
един етаж, представляващ партерен етаж на жилищна сграда и включва: помещение за
индивидуални консултации, стая за групова работа, общи площи, санитарен възел за
потребители, санитарен възел за персонал, стая за персонал, складово помещение.

▪ Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства
– услугата е открита в края на 2019 г. в рамките на проект „Нова грижа в община
Троян“ по ОПРЧР 2014-2020 година. Тя има капацитет от 30 места и 60 места за
консултативни дейности и се предоставя в напълно нова новоизградена материална
база. Местата са напълно достатъчни, за да удовлетворят местните потребности.
В община Троян се предоставят и социални услуги от резидентен тип, както
следва:

▪ Защитено жилище за хора с физически увреждания – услугата има капацитет от 6
места, които са достатъчни, за да отговорят на местите потребности. Сградата, в която
се предоставя услугата, се намира в с. Дълбок дол.

▪ Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция – услугата се
предоставя в с. Добродан, като нейният капацитет е 12 места и е напълно запълнен.
Общината Троян е бенефициент и ползвател на финансиране, осигурено чрез ОПРЧР,
за предоставяне на редица социалните услуги, които подпомагат усилията на Общината в
подкрепа на нуждаещите се.
Други социалните услуги, предоставяни в общината, са: Домашен социален
патронаж, Център за временно настаняване, Приемна грижа, Обществена трапезария,
Лична помощ по Закона за личната помощ, Патронажна грижа по проект.
Тези допълнителни услуги дават възможност на близо 1000 жители на общината да
получат различна по вид помощ.
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Проблем на социалните услуги, които са финансирани чрез оперативните програми
е, че те са неустойчиви и силно зависят от програмните цикли, както и от възможностите на
съответните приоритетни оси/мерки. Това поставя в риск продължаващото им изпълнение,
след приключване на проекта, защото се натоварва допълнително общинския бюджет.
Таблица 15. Предоставяни социални услуги и капацитета им в община Троян, към март 2020 г.
Капацитет
Брой настанени/
Вид на обекта
(бр. места)
ползващи я лица
1. Специализирани институции
1.1. Дом за стари хора
28
28
2. Услуги в общността (деинституциализирани
обекти)
2.1. Дневен център за пълнолетни лица с увреждания
6
6
2.2. Център за обществена подкрепа
30
30
2.3. Дневен център за подкрепа на деца и младежи с
30 дневна
15
увреждания и техните семейства
60 консултативна
3. Социални услуги от резидентен тип
3.1. Защитено жилище за хора с физически
6
5
увреждания
3.2. Център за настаняване от семеен тип за
12
12
пълнолетни лица с деменция
4. Други социални услуги
4.1. Домашен социален патронаж
240
240
4.2. Център за временно настаняване
4
2
4.3. Приемна грижа
8
4.4. Обществена трапезария
60
60
4.5. Патронажна грижа по проект „Патронажна грижа
104
126
в община Троян“ по ОПРЧР 2014-2020
4.6. Лична помощ по Закона за личната помощ
131
Източник: Община Троян, март 2020 г.

Голяма част от услугите се предоставят в общи сгради, което осигурява по-ефективно
използване както на материалната база, така и на наличния персонал. Например, защитеното
жилище за лица с физически увреждания, дневният център за пълнолетни лица с увреждания
и центърът за временно настаняване се помещават в една сграда в с. Дълбок дол.
Идентична е локализацията на дома за стари хора, центъра за настаняване от семеен
тип и услугата „Домашен социален патронаж“, които се помещават в с. Добродан.
Броят на лицата ползващи социални помощи в община Троян през годините се задържа
на сравнително постоянно ниво. Данните показват тенденция, че до 2016 г. броят им се
увеличава, след което следва спад и отново повишаване. Неблагоприятна характеристика е, че
около една трета от всички жители на община Троян получават някакъв вид социална
помощ. Това поставя под голям натиск социалните разходи на Общината.
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Фигура 33. Брой на лицата, подпомагани със социални помощи и дял от общото население за
периода 2014-2019
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Източник: по данни на Община Троян и дирекция „Социални подпомагане“

Общината има ангажимент и към подпомагане на лицата с увреждания на територията
на общината. Освен чрез директна финансова подкрепа, на тези жители трябва да бъде
осигурен равен достъп до публичните сгради, да се пригоди уличната и пешеходна
инфраструктури за тях или да им се даде възможност да имат някой, който да се грижи за тях.
Общият брой на регистрираните хора с увреждания в общината към края на 2019 г. е
3710 души. Те съставляват 13,16% от всички жители в общината. Групирането им по степен
на увреждане показва, че най-много са лицата в интервала 71-89,99%, следвани от тези с помалка степен. Над 90% степен на увреждане имат 629 души, но близо една трета от тях (298
д.) имат нужда от чужда помощ, за да извършват ежедневните си дейности.
Таблица 16. Лица по степен на увреждане и делът им от общото население на община Троян,
2019 г.
Процент от населението
Степен на увреждане
Брой
на общината
50 - 70,99%
1 341
4,76%
71 - 89,99%
1 740
6,17%
над 90%
629
2,23%
в т.ч. над 90% с определена чужда помощ
298
1,06%
Общо
3 710
13,16%
Източник: Община Троян

В момента страната ни е в процес по изготвяне на Национална карта на социалните
услуги (очаква се да е готова до края на 2021 г.), която се очаква да помогне за избора на найправилните „пакети“ социални услуги (на базата на задълбочени анализи), които ще се
финансират от държавния бюджет. Този нов подход налага задълбочен анализ на
предоставяните от общината социални услуги, при изготвянето на стратегията за социалните
услуги в общината за следващия период.
2.3.5. ТРУДОВ ПАЗАР И БЕЗРАБОТИЦА
Негативните демографски процеси оказват пряко влияние върху трудовия пазар в
община Троян, защото намалява броят на хората в трудоспособна възраст. През 2018 г. те са
9 176 души, с което се регистрира спад от 1 554 човека (или 9%) спрямо 2014 г.
Тревожна е тенденцията и за намаляване броя на населението в под трудоспособна
възраст, което се очаква да се включва в местната икономика в близкото бъдеще. За периода
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2014-2019 то е намаляло с 6,3% (или 620 д.). Ако тези негативни процеси се задълбочат има
опасност местното население да не може да осигурява необходимите кадри за общинската
икономика.
Фигура 34. Население в под, над и в трудоспособна възраст в община Троян за периода 2013-2018
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Източник: по данни на НСИ

Икономическа активност
Икономически активните лица са съвкупност от заетите на 15 и повече години и
регистрираните в бюрата труда.
Общият брой на заетите лица за 2018 г. е 10 484 д., като продължава тенденцията за
увеличаване броя на заетите в местната икономика. От тях 63% (6 605 д.) са заети в
индустриалния сектор, 34% (3 594 д.) – в сектора на услугите, и 3% (269 д.) – в първичния
сектор.
Фигура 35. Заети лица по сектори на икономиката за 2018 г. в община Троян
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Източник: по данни на НСИ

Динамиката в процесите показва уязвимите сектори на икономиката, които се нуждаят
от специално внимание и целенасочени политики към тях. В този смисъл община Троян би
следвало да предприеме действия по развитието на индустриалния и сектора на услугите,
в които има потенциал за растеж. Данните показват, че индустриалният сектор е
сравнително стабилен по отношение на броя на заетите в него. Секторът на услугите също
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показва тенденция към увеличение на ангажираните в него, но предвид потенциала му за
растеж, темповете, с които расте броят на заетите в него може да бъде още по-голям.
Аграрният сектор, който не е приоритет за общинската икономика, има най-големи колебания
в заетостта, но това се дължи и на сравнително малкия брой заети в него.
Фигура 36. Средногодишно изменение на заетостта спрямо предходната година, по сектори в
периода 2015-2018 година
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Източник: по данни на НСИ, собствени изчисления

Безработица
Ръстът на заетите в икономиката на община Троян оказва влияние върху
регистрираната безработица в бюрото по труда. В периода 2014-2018 година регистрираните
лица намаляват от 962 до 762 души. Коефициентът на безработица достига исторически ниски
нива от 5,3% и е значително по-нисък от средното за България, както и за област Ловеч. Едва
в последната наблюдавана година – 2019 г. – се отчита малък ръст на безработните и броят им
нараства на 795 души.
Фигура 37. Средногодишна безработица в община Троян и по административни нива за периода
2014-2019 г.
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Източник: по данни на Агенция по заетостта и дирекция „Бюро по труда“ – Троян
* Забележка: показателят се определя се като дял на регистрираните безработни лица в бюрата по труда към
икономически активното население 15-64 г., установено при Преброяване 2011 г.
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Положителна характеристика е, че заедно е общата безработица, намалява и броят на
трайно безработните лица (с регистрация над 12 месеца).
Данните за безработицата показват една тревожна тенденция, която се очертава в
община Троян. Въпреки намаляващата обща безработица, се увеличава делът на лицата
в групите 25-29, 30-34 и 40-44. Това показва, че въпреки че тези хора са в активна възраст и
им предстои дълъг трудов стаж, изпитват трудност да си намерят работа. Това може да се
дължи на неподходяща квалификация или образование за местните компании.
Фигура 38. Разпределение на регистрираните безработни в БТ – гр. Троян по възрастови групи за
периода 2014-2019 г.
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Източник: по данни от АЗ, дирекция „Бюро по труда“ – гр. Троян

2.3.6. ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА
Производителността на труда е един от компонентите на конкурентоспособността,
който може да се определи чрез съотношението между произведената продукция и броя на
заетите в съответния сектор.
Данните за община показват, че като цяло производителността на труда в местната
икономика се увеличава и през 2018 г. един зает средно произвежда продукция за 56 хил. лв.,
което е с 9 хил. лв. повече от 2014 година. Прегледът на данните по икономически сектори,
обаче показва, че в първичният сектор производителността нараства най-много.
В същото време производителността в индустриалния сектор трайно е по-висока от
общата за Троян (56 хил. лв.), което потвърждава индустриалния облик на общината. От друга
страна това е секторът, в който показателят бележи най-малък ръст. Това може да показва, че
за да се повиши допълнително производителността на предприятия следва да се направят
инвестиции в машини и оборудване, които да оптимизират процесите на производство.
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Секторът на услугите има най-малката производителност, която е близо 2 пъти пониска от общата стойност за Троян. За 2018 г. средно един зает е произвел продукция за 34
хил. лв.
Фигура 39. Произведена продукция (в хил. лв.) на 1 зает по икономически сектори и общо за
общината в периода 2014-2018 г.
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Източник: по данни на НСИ, собствени изчисления

2.3.7. ДОХОДИ НА НАСЕЛЕНИЕТО
Повишаването на заетостта, добрата икономическа обстановка в страната,
административното повишение на възнагражденията, както и повишената производителност
на труда, дава възможност доходите на населението също да растат. Само за периода 20142018 г. средната годишна заплата в общината се е повишила с 2 764 лв. и през последната
година достига 9 954 лв. Ръстът на заплата е съразмерен с този за област Ловеч и страната,
което показва, че възнагражденията в икономиката на Троян не отстъпват на другите
административни нива. Проблем е, че като цяло възнагражденията са по-ниски от средните
за страната.
Фигура 40. Средна годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в
община Троян и по административни нива за периода 2014-2018 г.
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Източник: по данни на НСИ
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Средната годишна заплата по сектори в общината се увеличава със сходни темпове.
Прави впечатление, че средната заплата в индустриалния сектор е по-ниска от средната за
общината, докато тази в аграрния сектор е почти колкото средната годишна заплата в сферата
на услугите. Рязкото повишаване на средната годишна заплата във вторичния сектор през 2018
г. се дължи на това, че част от заплатите в него вече не са конфиденциални по смисъла на
Закона за статистиката.
В отделните сектори, между икономическите дейности се наблюдават големи
диспропорции в заплатата. В индустриалния сектор най-високи са възнагражденията в
преработващата промишленост – 10 337 лв. за 2018 г., а най-ниски – в строителството (8 590
лв. за 2018 г.). Заплащането в сектора на услугите също варира в широки граници. Най-ниско
е то в дейностите свързани с хотелиерство и ресторантьорство (6 766 лв. за 2018 г.), търговия
(7 078 лв. за 2018 г.) и административни и спомагателни дейности (7 084 лв. за 2018 г.). А найвисоко в дейностите за създаване и разпространение на информация и творчески продукти и
далекосъобщения, чиято средногодишна заплата е в размер на 23 444 лв. за 2018 г.
Фигура 41. Средна годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение и
по икономически сектори в община Троян за периода 2014-2018
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2.3.8. ИЗВОДИ
Проблеми

▪ Естественият прираст на населението в общината трайно намалява и изостава спрямо
този на областно и национално нива;

▪ Обезлюдяване на населените места (особено в гр. Троян);
▪ Намаляване на хората в трудоспособна и под трудоспособна възраст;
▪ Намаляване на населението в ключови за социално-икономическото развитие на
общината възрастови групи - (до 4 години и от 20 до 40 г.);

▪ Висок дял на неграмотните в общината;
▪ Намаляване броя на учениците в основното образование;
▪ Повишаване броя на преждевременно напусналите (до 7-ми клас) образователната
система;
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▪ Увеличаващ се дял на безработните в активна трудова възраст;
▪ По-ниска заплата спрямо областта и страната;
▪ Големи диспропорции във възнагражденията в отделните икономически дейности.
Потенциали

▪ Темпът на изселване в общината е по-нисък от областта;
▪ Положителен механичен прираст в селата през годините;
▪ Наличието на националното училище за приложни изкуства и училището за планински
водачи в с. Черни Осъм следва активно да се използва в програмите за дуално
образование и за привличане на деца в общината;

▪ Осъществяване на връзка между бизнес и образование посредством ПГМЕТ;
▪ По-добро здравно обслужване (лекарската и дентална помощ) спрямо областта;
▪ Намаляващо ниво на безработица (вкл. трайно безработни);
▪ Сравнително постоянно ниво на заетост по сектори, без резки сътресения;
▪ Увеличаваща се производителност на труда във всички сектори;
▪ Ръст на заплатите, съизмерим с този на областно и национално нива;
▪ Мрежата от социални услуги се разпростира и извън общинския център.
2.4. ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНОСТ И
ТЕРИТОРИЯТА
2.4.1. ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА И ДОСТЪПНОСТ

ДОСТЪПНОСТ

НА

Транспортни коридори с национално и наднационално значение
През територията на общината не преминават важни европейски транспортни
коридора, част от основната и разширена TEN-T мрежа в Европа.
Най-значимият транспортен коридор е второкласният път II-35, който е един от
пътищата, свързващи Северна с Южна България, през Троянския проход (Беклемето).
Автомобилен транспорт и инфраструктура
Характерно за община Троян е липсата на пътища от висок клас.
Републиканската пътна мрежа на територията е съставена от приблизително 40 км –
второкласни пътища и 81 км – третокласни. Те са формирани от един второкласен и пет
третокласни пътища. Гъстота на РПМ е 135.9 km/1000 km2, по-ниска от тази на област Ловеч
(178.5 km/1000 km2), на Северозападен регион (177.8 km/1000 km2) и от средната за страната
(175.3 km/1000 km2).
Второкласният път ІІ-35 (Плевен-Ловеч-Троян-І-6), който преминава в направление
„север-юг“ през територията, осигурява транспортните връзки на гр. Троян и населените места
в централната част на общината с първокласен път І-6 (през прохода Беклемето) на юг и с
първокласен път І-4 и областния център гр. Ловеч на север. Обезпечавайки транспортното
обслужване по това направление, пътят представлява основна транспортна артерия за
общината. Състоянието на пътната му настилка, обаче изисква инвестиции в подобряването й.
Според данните на ОПУ – Ловеч и приетата класификацията в добро състояние е малко над
26% от дължината му, а над 50% е в лошо състояние.
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Третокласният път ІІІ-402 обслужва селата в западната част от територията (Борима, Г.
Желязна и др.) и осигурява алтернативна директна връзка на гр. Троян с главен път І-4 в района
на с. Сопот. Третокласният път ІІІ-357 осъществява връзката на населените места от
североизточната част на територията (Добродан, Врабево) и комуникацията с гр. Севлиево,
през с. Дамяново. Чрез третокласният път ІІІ-358 се реализират връзките на центъра гр. Троян
с населените места от югозападната част на територията (Бели Осъм, Терзийско, Шипково) и
през Рибарица към Тетевен. Сезонното затваряне през зимния период сериозно затруднява
развитието на тази част от територията, главно по отношение социалните връзки и услуги,
туризма и рекреацията.
Път ІІІ-3505, изграден успоредно на второкласния път ІІ-35, осъществява връзките на
община Троян с община Априлци (ІІІ-607) и е основна връзка към път І-6 в района на с.
Врабево. Път ІІІ-404 изпълнява ролята на алтернативна връзка между общините Троян и
Севлиево.
При петте третокласни пътя има участъци, които имат нужда от ремонт и
рехабилитация и са в лошо състояние (32%) и такива, които са в добро състояние (36%).
Останалите участъци са в „средно“ състояние (32%).
Таблица 17. Състояние на настилката на пътищата, част от републиканската пътна мрежа
Състояние на
АМ
I клас II клас III клас
настилката
Добро
10,757
27,342
Средно
7,995
25,199
Лошо
21,7
24,167
Общо
40,452
76,708
Източник: ОПУ – Ловеч

Вътрешно селищните връзки се осъществяват посредством общинската пътна мрежа,
която е с дължина от 247,38 км и осигурява автомобилен достъп до всяко населено място в
общината. Гъстотата на общинската пътна мрежа (276.56 km/1000 km2) е почти 2 пъти повисока от тази на област Ловеч (146.08 km/1000 km2) и 1.4 пъти по-висока от средната за
страната (193.13 km/1000 km2). Преобладаващата част от общинската пътна мрежа е в лошо
експлоатационно състояние, а част от пътищата са без настилка. От ремонт и рехабилитация
се нуждаят около 60% общинските пътища.
Железопътен транспорт и инфраструктура
Обслужването с жп транспорт се осъществява чрез участъка на територията на
общината от жп линията „Свищов – Левски – Троян“ (II категория жп линия), чиято дължина
е 14,92 km. Линията е единична и не е електрифицирана. Техническото състояние на релсотраверсовата скара е добро и гарантира заложените в графика за движение на влаковете
скорости.
На територията на община Троян се намира жп гара Троян, която е тупикова гара, и жп
спирки Калейца, Ломец и Добродан. Класификацията на жп линията съгласно Нормативната
уредба на ДП „НКЖИ“ по товаронапрежение е VI-ти клас. В денонощие преминават общо 12
броя влакове, от които 4 локални товарни и 8 пътнически. Пътнико и товаропотокът са
сравнително постоянни през последните години, като железопътният транспорт работи с 3035% от капацитетните си възможности и може да поеме по-голям обем работа.
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Съществуват и се обсъждат проекти и предложения за развитие на релсовия път в южна
посока чрез прокарване на тунел под Стара планина и свързването на жп линията, свършваща
при гара Троян, с подбалканската жп линия „София – Карлово – Бургас“. По този начин би се
осъществила най-кратката връзка между р. Дунав и Южна България. Затова е необходимо
резервиране на територии за проекти на далеко перспективни инфраструктурни мрежи и
съоръжения от национално и регионално значение, като трасе за тунела под Стара планина
„Троян – Карлово” и пътно трасе за далечен обход на Троян от транзитния трафик север-юг.
2.4.2. ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА (ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ) И ВЕИ
Електроенергийна инфраструктура
Основен източник на електроенергия за общината е единната електроенергийна мрежа
на страната, като районът на община Троян се захранва от системните подстанции 220/110 кV
„Балкан“ и „Плевен 1“, част от националната преносна система.
Според анализите в ОУПО Троян електроенергийната мрежа 110 kV в района следва
класическата структура на електроснабдяване на населените места. Основен елемент на тази
мрежа е пръстен от въздушни линии 110 кV, които свързват уредбите 110 кV на системните
п/ст 220/110 кV – „Балкан“ и „Плевен 1“ с уредбите 110 кV на няколко разпределителни
подстанции 110 кV/Ср.Н. – „Ловеч“, „Севлиево“ и ВЕЦ „Видима“.
В сервитутните зони на въздушните линии не навсякъде се спазва специалния режим
на застрояване, преминаване и засаждане, което затруднява тяхната експлоатация.
Електроснабдителната система на Община Троян се захранва от следните
разпределителни подстанции:

▪ Подстанция „Троян-1“ 110/20 кV – свързана е с две въздушни линии 110 кV към
системата 110 кV на ЕСО, една към п/ст 220/110 кV „Балкан“ и втора към п/ст 110/20
кV „Троян-2“. В нея има инсталирани един трансформатор 25 МVА –110/20 кV и един
трансформатор 31.5 МVА – 110/20 кV, които захранват мрежата 20 кV. Поради
значителното намаляване на електрическа енергия в режим на работа е само един
трансформатор. По данни на експлоатацията реализираните електрически товари в
подстанцията са: максимален товар16 MW (зима) и минимален товар 3 MW (лято).
Изводите 20 кV от подстанцията са 17 бр. въздушни линии, захранващи населените
места от общината и един кабелен извод, към който е подсъединена
водноелектрическата централа ВЕЦ „Троян 1“.

▪ Подстанция „Троян-2“ 110/20 кV – свързана е с две въздушни линии 110 кV към
системата 110 кV на ЕСО, една към п/ст 110 кV „Ловеч“ и втора към п/ст 110/20 кV
„Троян-1“. В нея има инсталирани два трансформатора по 25 МVА – 110/20 кV. Тя
служи за захранване на мрежата 20 кV както в града, така и на района на общината.
Поради значителното намаляване на потребената електрическа енергия в режим на
работа е само един трансформатор, като реализираните електрически товари в
подстанцията са съответно: максимален товар 15 MW (зима) и минимален товар 3 MW
(лято).
Електропреносната мрежа 20 kV също е основно анализирана в ОУПО Троян. Според
изводите в плана мрежата следва класическата структура на електроснабдяване на населените
места. Основен елемент на тази мрежа са лъчеви въздушни/кабелни линии 20 кV, които
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свързват уредбите 20 кV на разпределителните п/ст 110/20 кV – „Троян 1“ и „Троян 2“ с
трафопостовете 20/0.4 кV, разположени на територията на общината. Към мрежата 20 кV са
присъединени и местните ВЕИ електропроизводствени мощности: ВЕЦ „Троян 1“, ВЕЦ
„Троян 2“, ВЕЦ „Черни Осъм“, ВтЕЦ „Шипково“, ФтЕЦ „Белиш“ и ФтЕЦ „Орешак“.
Електроразпределителната мрежа 20 kV захранва заводски и селищни
трансформаторни постове ТП 20/0.4 kV, окомплектовани със силови трансформатори с
мощност от 100 kVA до 630 kVA. На територията на общината има в експлоатация 500 бр.
трансформаторни постове. Изградените в миналото трансформаторни постове обикновено са
монолитни сгради, тип трансформаторна подстанция с РУ 20 kV. При строежите в последните
две десетилетия трансформаторните подстанции са тип КТП, БКТП и мачтови ТП.
Интензивното застрояване на курортните зони налага изграждане на нови
трансформаторни подстанции, които трябва бъдат КТП и БКТП, предвид ограничените терени
и архитектурното оформление на зоните.
Възобновяеми източници на енергия
Използването на ВЕИ в община Троян имат дълбоки исторически корени. Първата ВЕЦ
е построена преди почти 100 години (1923 г.) и до днес все още работи.
В днешно време на територията на община Троян функционират 3 водноелектрически
централи (ВЕЦ), 1 вятърна (ВтЕЦ) и 2 фотоволтаични (ФтЕЦ) електроцентрали. Те са
присъединени към разпределителната мрежа 20 kV и допълват микса от енергийни източници
в общината.
Таблица 18. Електроцентрали, използващи ВЕИ на територията на община Троян
Година на
Наименование на
Инсталирана
въвеждане в
електроцентралата
мощност, MW
експлоатация
ВЕЦ „Троян 1“
0.220
1929
ВЕЦ „Троян 2“
0.350
1923
ВЕЦ „Черни Осъм“
2.050
1970
ВтЕЦ „Шипково“
2.720
2008
ФтЕЦ „Белиш“
0.094
2012
ФтЕЦ „Орешак“
2014
Общо ВЕИ
5.434
Източник: ОУПО Троян, предварителен проект

Съществуващата изграденост на електроснабдителната система на община Троян има
по-голям капацитет, отколкото е потреблението на електрическа енергия и максимални товари
в града и населените места на общината. Поради преобладаващия горски характер на трасетата
на електропроводите високо, средно и ниско напрежение от особена важност е поддържането
на просеките в добро състояние, за да се осигури нормална работа на изградените съоръжения
и безпроблемно електроснабдяване на потребителите.
Освен това, за да може съществуващата електроснабдителната система да се използва
пълноценно и в перспектива, е необходимо своевременно да се възстановяват нуждаещите се
от рехабилитация елементи.
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Газоснабдяване и топлофикация (Газопреносна и газоснабдителна мрежа)
През територията на общината не преминават големи проводи на газопреносната мрежа
в страната, което отчасти обуславя ниското ниво на газификация в община Троян.
На територията на община Троян е издаден лиценз от ДКЕВР на юридическо лице за
разпределение и снабдяване с газ до крайните потребители за срок от 35 години. Първоначално
се очаква гр. Троян да бъде почти изцяло газифициран в следващите години, както и поголемите предприятия в общината.
Водопреносна и водоснабдителна мрежи
Всички населени места в общината имат достъп до питейна вода. Основните
водоизточници (водоснабдителни системи) за питейни нужди в общината са три. Техните
характеристики са както следва:

▪ Водоснабдителна система (ВС) „Черни Осъм“ включва три стандартни речни
водохващания, около 75 km довеждащи водопроводи и хлораторна станция.
Проектният дебит е 1300 l/s. Наложено е ограничение върху използването на
водоизточник „Черни Осъм“ за Троян – максимална консумацията до 17.92% от общия
приток във водопровод „Черни Осъм“.

▪ Речно водохващане ВС „Въртяжка“ над с. Балканец е с капацитет на водоизточника
около 100 l/s. При висока мътност на водите, водоползването от този водоизточник е
ограничено на 50 l/s или се спира изцяло от ВиК оператора. За да бъде задоволено
водопотреблението във водоснабдителната система при такива „занижени условия за
качество на водата“, се използва водоизточник „Черни Осъм“.

▪ ВС „Дренажни полета Миревско“ се използва в случаите, когато мътността на водата
от водосбора на река Въртяшка е висока. Този водоизточник е с капацитет 100 l/s.
Допълнителни застроени водоизточници към община Троян са каптажи в района на р.
Черни Осъм с проектен дебит 1.2 l/s, водохващане „Жална“ на р. Бели Осъм за 80 l/s, малки
каптажи за сумарен дебит 5.8 l/s.
Местният ВиК оператор използва и следните водохващания:

▪ водохващане „Зеленика“ с. Бели Осъм;
▪ водохващане на р. Стъргонска с. Шипково;
▪ водохващания на р. Сухата река в с. Борима;
▪ водохващания на р. Сухата река с. Дълбок дол;
▪ водохващане в местността „Нанковото“ с. Терзийско.
Постоянните инвестиции от страна на ВиК оператора в силно амортизираната
водопроводна мрежа отчасти дават резултат, тъй като загубите на вода, докато достигне
потребителите, са около 50% през последните няколко години.
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Фигура 42. Загуби на вода по водопроводната мрежа в община Троян
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Източник: по данни на ВиК Стенето – гр. Троян

Минерални води в общината са налични чрез находищата „Чифлик“ (с. Чифлик) и
„Шипково“ (с. Шипково). Първото е с температура на водата 54°С и дебит около 50-55 l/s.
Второто е съставено от 5 извора и 4 сондажа с температура на водата между 18°C до 38°C,
която е годна за директна консумация. Общият дебит на находището е около 62 l/s.
Канализационна мрежа и ПСОВ
Канализационна мрежа има изградена само в гр. Троян. Тя е от смесен тип, като се
предвижда към нея да се присъединят и отпадъчните водни количества от селата Орешак и
Черни Осъм.
В останалите населени места частично е изградена канализация само за дъждовни води.
Липсва канализация за битово-фекални води, както и съответните пречиствателни
съоръжения. Незаконните включвания в изградената дъждовна канализационна мрежа
замърсяват деретата и реките. Няма изградени помпени станции за отпадъчни води.
От 2011 г. в процес на реализация e Интегриран проект за водния цикъл на с. Шипково,
в който се предвижда изграждане на смесена канализация и пречиствателно съоръжение за
1 090 е.ж. Подготвена е техническа документация за Интегриран проект за водния цикъл и за
с. Врабево.
Площадката за ПСОВ гр. Троян се намира на около 2 км северно от града, на лявата
тераса на река Осъм, в която се заустват отпадъчните води. В нея се пречистват битовите
отпадъчни води от гр. Троян, село Орешак и село Черни Осъм и прилежащите им територии.
Предстои изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадъчни води в с. Шипково.
Според анализите в ОУПО Троян „по-големите хотели в селата Шипково, Чифлик и
Бели Осъм, както и редица промишлени предприятия имат изградени пречиствателни
съоръжения“.
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2.4.3. ИЗВОДИ
Проблеми

▪ Частично изградена канализация в общината;
▪ Необходимост от изграждане на допълнителни пречиствателни съоръжения в
общината.
Потенциали

▪ Преминаване на ключов коридор „север-юг“ през общината;
▪ Задържане и намаляване на загубите на вода по мрежата;
▪ Наличие на ПСОВ;
▪ Продължаващи процеси по газификация в общината;
▪ Електроенергийната система има достатъчно капацитет за присъединяване на нови
консуматори;

▪ Използване на ВЕИ като част от енергийния микс на общината – вода, вятър;
▪ Наличие на връзка с жп мрежата на страната.
2.5. ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И РИСКОВЕ
2.5.1. АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
В община Троян липсва постоянен пункт за наблюдение на качеството на атмосферния
въздух. Изследвания на въздуха се правят през интервал от няколко години. Последните
измервания са извършени от Мобилната автоматична станция (МАС) на Регионална
Лаборатория – Плевен, с обхват на дейност Район за оценка и управление на КАВ – Северен
Дунавски.
Измерванията показват, че всички стойности за концентрация на серен диоксид, азотен
диоксид, въглероден диоксид и озон са в пределно допустимите граници. Единствените
превишения на ФПЧ10 се регистрират в рамките на зимните месеци. Това налага извода, че
най-сериозен замърсител на въздуха е отоплението на „твърдо“ гориво през зимата.
Автомобилният транспорт е на второ място като фактор, включително състоянието
(чистотата) на пътната мрежа и допълнителните емисии от пясък, останал на пътните платна
след използването му за обезопасяване на пътищата през зимния сезон.
Промишлените предприятия в общината не са от най-големите замърсители, поради
закриването на част от тях и вложенията им за подобряване на пречистващите им системи.
Въпреки това епизодично се регистрират превишаване на нормите на емисии на някои газове.
2.5.2. ВОДИ
Повърхностни води
Повърхностните води на територията на общината попадат в три водосборни басейна –
Вит, Осъм и Янтра. С най-голямо значение за община е р. Осъм и нейните притоци – Бели и
Черни Осъм.
Притоци на р. Осъм са реките: Бели Осъм, Черни Осъм, Команска река (при с. Калейца),
Сухата река (при с. Ломец) и Малката река (при с. Добродан). Реките, образуващи водосбора
на р. Бели Осъм, са: Рогачева река, Ръждавец, Зеленика, Жална, Кнежа, Дъскотина. Притоци
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на р. Черни Осъм са Жеравица и Крайовица. През територията на общината протичат и реките
Видима (към водосбора на р. Росица), Калник и Топля (към водосбора на р. Вит).
Реките на територията на общината формират хидрографска мрежа с много висока
обща гъстота. Тя е най-голяма в средновисоките и високи части – 3.28 km/km2, а в по-ниските
части спада до 2 – 2.5 km/km2.
На територията на общината са установени мочурища - под резерват Козя стена и в м.
Кърнарска локва във високата част на водосбора на р. Черни Осъм.
При с. Голяма Желязна е изграден яз. „Сопот“.
Според Регионалния доклад за състоянието на околната среда за 2019 година,
екологичното състояние на водните тела на територията на общината е класифицирано като
„умерено“ до „добро“, а химическото – също.
Рисков обект за състоянието на водите в общината е „Софарма“ АД София,
стопанисващо фармацевтичен завод в с. Врабево, която има разрешително за заустване на
отпадъчни води в повърхностни води. Предприятието за производство на лекарствени
препарати е включено в списъка на обектите, подлежащи на контролен мониторинг на
отпадъчни води през 2019 г., като е регистрирано превишаване на нормата за неразтворени
вещества.
Подземни води
На територията на община Троян попадат две подземни водни тела, чиито
характеристики според ОУПО Троян са, както следва:

▪ Порови води в Кватернера – р. Росица в Севлиевската котловина с код
BG1G0000QAL022. Водното тяло е в лошо химично състояние и в добро количествено
такова. Специфична екологична цел е постигане на добро състояние на подземните
води до 2027 г.;

▪ Карстови води в Централния Балкан с код BG1G0000TJK045. Водното тяло е в лошо
химично състояние и в добро количествено състояние. Специфична екологична цел е
постигане на добро състояние на подземните води до 2027 г.
2.5.3. ПОЧВИ И ЗЕМНИ НЕДРА
Геоложкият строеж на община Троян, наклонът на терените, интензивността на
валежите, почвените условия и залесеността са най-важните факторите, които определят
интензивността на ерозията. Особеностите на общината не благоприятстват ветрова ерозия.
Скоростта на ерозия е различна при различните типове растителна покривка, като незасетите
обработваеми земи са подложени на по-интензивни ерозионни процеси, в сравнение с почви
под горска покривка. Естествената ерозия се ускорява под влияние на човешката дейност.
На територията на община Троян няма много сериозни проблеми по отношение на
почвената ерозия. Общината попада в регион, който е най-застрашен по отношение на почвени
загуби от водна ерозия в земеделските земи (4.6% годишно) и от риск от поява на площна
водна ерозия в земеделските земи (10–12 t/ха y). Потенциалният риск от ветрова ерозия е
малък. Въпреки рискът от изява на ерозийни процеси, няма данни за развитие на значителни
ерозийни процеси в общината. Най-важната причина за това са големият дял на залесени
площи и ниският дял на обработваемите земи чрез разораване.
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Свлачищната дейност в общината е с ограничен периметър и изява. Установените
свлачища са плитки и с малка площ. Регистрирани са 9 свлачищни района, от които 7 са в
активен стадий на развитие със застрашена площ от 23 729 m2, а останалите са условно
стабилизирани и са на площ от 9 000 m2. Всички установени свлачища не застрашават
населени места в общината.
На територията на общината, извън населените места, съществуват незначителни по
площ нарушени територии, главно резултат от добива на полезни изкопаеми. Тъй като
общината е бедна на полезни изкопаеми, то и добивът е силно ограничен. Има данни за
няколко много малки кариери за добив на скални материали. Сред тях е и изоставената кариера
в землището на с. Шипково, местност „Средока“.
Степента на замърсяване и деградиране на почвите в голяма степен е обусловена от
дейностите в промишлеността, неефективното земеделие, естествените процеси (водна
ерозия, други екзогенни фактори), експлоатацията на природни богатства и депонирането на
отпадъците.
На територията на община Троян деградацията на земите и почвите (киселинност,
засоляване, заблатяване) е слабо изразена. Също така няма замърсени почви с тежки
метали и металоиди – мед, цинк, олово, кадмий и арсен, и с нефтопродукти.
2.5.4. РАДИОЕКОЛОГИЧЕН МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ. ШУМ
В общината няма постоянно действащ пункт за измерване на шумовото ниво. В този
смисъл няма актуални данни за наднормено излъчване на шум на територията на общината.
При жалби на граждани за производствен шум, администрацията сезира компетентните
органи; за шум при битови дейности – издава предписания за спазване на нормативно
установените изисквания.
Основен източник на шум в община Троян са транспортните средства. Най-силни нива
на шум са крайпътните пространства около главните пътни артерии на общината. Общинският
център е под въздействието на автомобилния шум от вътрешноградското движение, а така
също и от транзитно преминаващите МПС. По експертни оценки, описани в ОУПО Троян, се
счита, че наднормен шум, надхвърлящ допустимото ниво с 5-7 dB, се създава в найнатоварените пътни участъци в гр. Троян. Някои производства и човешки дейности в сферата
на услугите също излъчват шум и създават дискомфорт у живущите около източника му.
През 2012 г. Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на
радиационния гама-фон не е регистрирала стойности на радиационния гама фон, различни от
естествените. Не е наблюдавана тенденция за повишаване на обемната специфична активност
на естествените и техногенни радионуклиди в атмосферния въздух.
Съдържанието на естествените радионуклиди (238U, 226Ra, 232Th, 40K) в почвите на
община Троян се дължи на наличието и разпределението им в почвообразуващите скали. При
наблюдението на радиационното състояние на необработваеми почви не са констатирани
надфонови стойности на специфичната активност на естествените и техногенни
радионуклиди.
Повърхностните водни течения и басейни в общината са в добро радиационно
състояние като анализът на данните за обща бета-активност на водите установява стойности
значително под установената норма (Наредба № Н-4/14.09.2012 г.) за характеризиране на
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повърхностни води, СГС - 0.5 Bq/l за пунктове в община Троян, извън райони на потенциални
замърсители.
На територията на град Троян радиационната обстановка се следи от оперативен
дежурен при община Троян. Три пъти дневно с рентгенометър-радиометър РР-51М се измерва
бета и гама лъчение, отчитани в Р/час. Нормалният гама-фон за България е около 0,030 мР/ч.
За гр. Троян показанията варират 0,020 – 0,025 мР/ч.
Няма данни за нейонизиращи лъчения и влияние върху хората и околната среда.
Тенденцията е радиологичните показатели, в сравнение с предходни години, да
запазват стойностите си, характерни за общинската територия.
Обобщените налични данни, сравнени с резултатите от минали години показват
благоприятни тенденции в радиационната обстановка и екологичния статус на околната
среда в община Троян.
2.5.5. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗОНИ.
На територията на общината има няколко категории защитени територии – Национален
парк, резервати, защитени местности и природни забележителности.
Националният парк „Централен Балкан“ е обявен за защитена територия по смисъла на
Закона за защитените територии (ЗЗТ), със заповед №843/31.10.1991 г. на Министъра на
околната среда като народен парк, прекатегоризиран със Заповед №РД-396/15.10.1999 г. на
Министъра на околната среда и водите като национален парк.
Резерват „Стенето“ в границите на общината е с площ 2 956 ха. горски територии в
землището на с. Черни Осъм. Включен е в обхвата на НП „Централен Балкан“. „Стенето“ е
царство на редките растения и животни. Резерватът предлага живописни туристически
маршрути.
Резерватът „Козя стена“ е създаден с цел опазване на еделвайса. Площта му в община
Троян е 793,7 ха., от нея 693,7 ха. горски територии и 100 ха. са високопланински пасища и
ливади. Намира се в землището на с. Чифлик. На територията на резервата се намират гори от
ела, които в Стара планина имат характер на реликтово образувание. Резерватът е обитаван от
много видове грабливи птици. Включен е в границите на НП „Централен Балкан“.
Съгласно ЗЗТ в резерватите са забранени всякакви дейности, с изключение на тяхната
охрана; посещения с научна цел; преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с
образователна цел; събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел.
През 2017 г. биосферните резервати „Боатин“, „Царичина“, „Стенето“ и „Джендема“ са
трансформирани, разширени и преименувани в Биосферен парк „Централен Балкан“
отговарящ на изискванията и принципите на Севилската стратегия за функциите на
биосферните резервати и паркове в света. Биосферен парк „Централен Балкан“ обхваща площ
от над 369 000 ха. Включва Национален парк „Централен Балкан“ (заедно с деветте резервата,
разположени в неговите граници) и цялата територия на пет от общините край Националния
парк – Карлово, Троян, Севлиево, Павел баня и Антон“.
Извън територията на Националния парк са обособени редица защитени местности и
природни забележителности. Защитени местности са горите „Микренска усойна“ с площ 2,4
ха. в землището на с. Голяма Желязна, „Усойната“ с площ 16,8 ха. - в землището на с. Борима
и „Драгойчев камък“ с площ 0,7983 ха. – в землището на гр. Троян.
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Природните забележителности в общината включват водопадите „Бановски скок“ с
площ 0,5 ха. и „Коман“ с площ 0,2 ха., разположени в землището на с. Балабанско; „Бръмбар
скок“ с площ 0,3 ха. - в землището на гр. Троян, „Лопушница“ с площ 0,2 ха. - в землището на
с. Калейца, и пещерата „Топля“ с площ 0,9 ха. - в землището на с. Голяма Желязна.
Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 включва няколко защитени зони,
попадащи на територията на община Троян:

▪ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна: „Централен
Балкан“ BG0000494, „Централен Балкан - буфер“ BG0001493, „Микре“ BG0000616 и
„Видима“ BG0000618;

▪ за опазване на дивите птици: „Централен Балкан“ BG0000494 – 72 021.07 ха.;
„Централен Балкан - буфер“ BG 0002128; „Микре“ BG 0002088 – 12 383.19 ха.;
„Васильовска планина“ BG0002109 – 107 890.03 дка., „Велчево“ BG0002111 – 10
620,618 дка.
2.5.6. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
На територията на общината се генерират няколко основни вида отпадъци, съгласно
ЗУО – битови, строителни, опасни, производствени и болнични.
За управлението на битовите отпадъци е изградена система събиране им, която
обхваща всички населени места (включително и туристически комплекс „Беклемето“).
Единствено от нея са изключени махали, до които няма транспортен достъп. Твърдите битови
отпадъци се депонират на регионалното депо „Троян-Априлци“. Частично част от отпадъка се
събира разделно – стъкло и пластмаса, като тенденцията е броят на контейнерите за това да се
увеличава.
Данните от депонираните отпадъци на регионалното депо за ТБО (твърди битови
отпадъци) показват, че е налице тенденция за намаляването на количеството отпадък, което
достига до него.
Към момента в община Троян не функционира инфраструктура за оползотворяване на
строителните отпадъци. Общинската администрация е определила нарушени терени, които
се засипват със строителни отпадъци от минерален произход (бетонни късове, тухли, хоросан).
Останалите строителни отпадъци (изолационни и други от неминерален произход) постъпват
на депото за неопасни отпадъци.
От опасните отпадъци най-голям дял в общото им количество заемат отработени
моторни масла и нефтопродукти, негодни за употреба батерии и акумулатори, както и излезли
от употреба флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак. Дейностите по
третиране на опасните отпадъци, образувани от дейността на предприятията се извършват в
съответствие с разпоредбите на ЗООС (Закон за опазване на околната среда) и ЗУО (Закон за
управление на отпадъците), съгласно разрешителните им документи за дейности с отпадъци.
Третирането на опасните отпадъци от задължените лица се осъществява без използването на
общинска инфраструктура.
Анализите към ОУПО Троян идентифицират, че в „община Троян има 6 склада, в които
се съхраняват залежали и забранени за употреба пестициди с общо количество 9 800 кг.
твърди и 5 100 л течни.“

83

В Община Троян няма организирана система за разделно събиране на опасни отпадъци
от домакинствата, съответно липсват данни за този вид отпадъци.
Производствените неопасни отпадъци на територията на общината се генерират
основно от хранително-вкусовата промишленост, дървопреработвателната промишленост,
производството на изделия от каучук, пластмаса и минерали и производството на мебели.
Съобразявайки се с икономическата структура на предприятията на територията на общината,
големи генератори на производствени отпадъци не функционират към настоящия момент.
Неопасните отпадъци, образувани от производствените предприятия се смесват с битовите
отпадъци и се депонират на общинското депо.
Опасните отпадъци, които могат да се генерират на територията на общината от
хуманното здравеопазване, са от двете болници в общината, лекарските и дентални практики
и медико-диагностични лаборатории. Поради липса на собствено съоръжение за обезвреждане
на опасните болнични отпадъци на територията на болничните заведения и на територията на
общината, опасните отпадъци се предават на фирми, притежаващи разрешително за дейности
с опасни отпадъци, съгласно действащото законодателство.
По данни на РИОСВ – Плевен, утайките от ПСОВ Троян не се оползотворяват.
Същите могат да бъдат източник на компост и да се влагат в селското стопанство в общината.
През 2019 г. е изградена инсталация за уплътняване на утайката от ПСОВ по
вермитехнологията, чрез която се цели значителното намаляване на количеството и полесното й последващо третиране. Вследствие на успешното третиране и уплътняване на
утайката от пречиствателната станция, чрез вермитехнологията се постига уплътняване на
утайката и извличане на тежки метали, чрез акумулирането им в червеите, както и получаване
на биомаса с високо протеиново съдържание, на основата на прираста на червения
калифорнийски червей.
През 2020 г. започва строеж на инсталация за предварително третиране на битови
отпадъци и компостиращата инсталация за разделно събрани биоразградими и зелени
отпадъци, предназначени за общините Троян и Априлци. След завършването й и влизането в
експлоатация се очаква допълнително да се намали количеството депонирани битови
отпадъци, осигурявайки по-голям капацитет за предварително третиране. Капацитетът на
компостиращата инсталация се очаква да бъде 2 200 т на година, а на тази за предварително
третиране на смесен битов отпадък – 6 300 т годишно.
Съгласно действащото законодателство данните за количествата отпадъци от депата не
се отчитат в общината.
По отношение на политиките за отпадъците в Община Троян са разработени и приети
следните документи, свързани с тях:

▪ Наредба № 9 за управление на отпадъците на територията на община Троян;
▪ Актуализирана програма за управление на дейностите по отпадъците на община Троян
2016 – 2020 г. (следва да се актуализира);

▪ Общинска програма за опазване на околната среда 2013-2020 година (следва да се
актуализира).
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2.5.7. ИЗВОДИ
Проблеми

▪ Най-сериозният замърсител на въздуха е битовото отопление;
▪ Не се оползотворяват утайките от ПСОВ Троян.
Потенциали

▪ Високо качество на въздуха в общината;
▪ Качеството на повърхностните и подземните води е добро;
▪ Деградацията на земите и почвите (киселинност, засоляване, заблатяване, тежки
метали) е слабо изразена;

▪ Много добро състояние на радиационната обстановка и екологичния статус на околната
среда;

▪ Нивата на шум не преминават пределно допустимите граници;
▪ Развитие на алтернативен туризъм в защитените територии и националния парк
„Централен Балкан“;

▪ Довършване на новите инсталации в регионалното депо;
▪ Намаляващо количество на депонираните ТБО.
2.6. АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ И УПРАВЛЕНИЕ
Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите
нормативни актове, решенията на общинския съвет, подпомага кмета на общината при
осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, подпомага
Общинския съвет и осигурява дейността му, извършва дейност по административното
обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица. Общинската администрация,
при осъществяване на своята дейност, се ръководи от принципите на законност,
равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, целесъобразност и ефективност.
2.6.1. АДМИНИСТРАТИВНА СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ
Ръководството на община Троян се състои от кмет, секретар и 3-ма заместник-кметове
с ресори:

▪ „Планиране, проекти, ТСУ, кадастър, строителство и инфраструктура“;
▪ „Образование, култура, социални и младежки дейности“;
▪ „Общинска собственост, икономика, бюджет и човешки ресурси“.
Кметът на общината пряко отговаря за дейността на главния архитект, кметовете на
кметства и кметските наместници, звено „Вътрешен одит“, както и за сигурност на
информацията и материално-техническото обслужване. Секретарят – за отдел „Услуги на
гражданите“, отдел „Правно и административно обслужване“, звено „Обществени поръчки“ и
за дейността на главния специалист „Местно самоуправление“ и главните специалисти в
кметствата и кметските наместничества.
През 2020 година в девет от селата в общината има избрани кметове, а в останалите 12
работят назначени кметски наместници.

85

Общинска администрация се състои от 2 дирекции; 8 отдела и 2 звена. Общият брой на
служителите е 117. Всички те отговарят на образователните и квалификационни изисквания
за своите позиции.
Структурата на общинска администрация, разпределението на дейностите и
отговорностите на екипа на кмета и служителите на всички нива на общинска администрация
са съобразени с потребностите на общността, наличните човешки ресурси и капацитет за
предоставяне на качествени услуги на гражданите, осигуряване на благоприятна бизнес среда
и добри условия на живот в населените места.
Фигура 43. Структура на Общинска администрация – Троян

Щатна численост – общо 117 служители: Незаети места – общо 4,5


По служебно правоотношение: 48



По служебно правоотношение: 1



По трудово правоотношение: 69



По трудово правоотношение: 3.5

2.6.2. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
За периода 2014-2019 година общият брой на служителите, работещи в Община Троян,
остава непроменен – 117 души. Единствено през годините се изменя формата на
правоотношението им – служебно или трудово. Динамиката на ръководните длъжности също
не се променя. Това показва една добре установена, работеща структура в Общината, която е
изградила работна среда, позволяваща безпроблемното управление на Община Троян.
За изследвания период в общината няма данни са проведени стажове или временно
наети лица. Може да се положат усилия са привличане на студенти, които да изкарват стажа
си в Общината, а в последствие да бъдат задържани като експертни кадри.
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Таблица 19. Кадрова осигуреност на Община Троян в периода 2014-2019 г.
ПОКАЗАТЕЛИ
ОБЩО СЛУЖИТЕЛИ
Служебно правоотношение
Трудово правоотношение
По служебно
правоотношение на
ръководни длъжности
По служебно
правоотношение –
експертен
По трудово
правоотношение на
ръководни длъжности
Експертен и технически
състав по трудово
правоотношение

2014
117
40
77

2015
117
44
73

2016
117
42
75

2017
117
47
70

2018
117
47
70

2019
117
48
69

12

12

12

12

12

12

28

32

30

35

35

36

26

26

26

26

26

26

51

47

49

44

44

43

Източник: Община Троян

Високият административен капацитет на общинските служители се поддържа от
постоянните обучения, на които те присъстват – в периода 2014-2019 г. средногодишно се
провеждат 22 броя обучения по различни теми, повишаващи управленския и административен
капацитет на персонала в Общината, вкл. за разработване и управление на проекти. На тях
всяка година присъстват средно 73 лица, т.е. над 60% от служителите.
Пряко за изготвянето и управлението на проекти на Общината са отговорни 6
служителя, а допълнително са привлечени още трима външни експерта, които ги подпомагат
при необходимост.
По данните на Община Троян към 2019 г. всички служители имат достъп до интернет
и изградената вътрешна мрежа. Техническото обезпечение е на много добро ниво, като за
целта Общината разполага с:

▪ 130 броя компютри, от които 100 бр. в гр. Троян и 30 бр. в кметства и кметски
наместничества;

▪ 79 броя принтери, от които 58 бр. в гр. Троян и 21 бр. в кметства и кметски
наместничества;

▪ 8 бр. копирни машини (само в гр. Троян)
Може да се обобщи, че Общината разполага с достатъчно административен
капацитет и технически ресурс за обезпечаване на своите дейности.
2.6.3. ПОЛИТИКИ, ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ И ИНИЦАТИВИ
Общинската администрацията, както и Общински съвет поддържат актуализирана база
данни с приетите стратегически, програмни и управленски документи, съответно на сайта на
Община Троян (troyan.bg) и сайта на Общински съвет (obs.troyan.bg). Освен това Община
Троян актуализира периодично информацията си в Портала за отворени данни на Република
България (https://data.egov.bg/organisation/chronology/b5c326b1-621a-4c79-9c78-2f1876213b10).
Действащи стратегии и програми
Програми и стратегии, които са приети и публикувани към момента на изготвянето на
ПИРО и имат отношение към периода 2021-2027 г., са:
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▪ Програма за управление в община Троян за мандат 2019-2023 г.;
▪ Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и
биогорива за период 2012-2022 година;

▪ Програма за енергийна ефективност 2019-2024 година.
Капацитет за реализация на проекти
Прегледът на данните показва, че Община Троян демонстрира много добър капацитет
за реализация на проекти. В същото време общият брой бенефициенти в общината също расте.
В периода 2007-2013 г. получателите на средства от оперативните програми са били само 21,
докато в периода 2014 до месец май 2020 г. те вече са 52 и има вероятност да се увеличат още.
Това се дължи до голяма степен на активно функциониращата МИГ „Троян, Априлци,
Угърчин“ към която са финансирани значителен брой проекти, както и интегрирането на част
от мерките на ПРСР 2014-2020 година в ИСУН.
Общият брой на проектите, реализирани само от Общината, също се увеличава макар и
символично. Общата стойност на БФП за този период намалява поради липсата на големи
инфраструктурни проекти, които се реализират в Общината за разлика от периода 2007-2013
г., когато се реализира водният цикъл.
Въпреки това, привлечените средства на 1 човек се увеличават с близо 100 лв., което се
дължи на намаляващото население в общината.
Таблица 20. Брой, стойност и БФП на проектите, реализирани в община Троян за периода 20072020 г.
Показател
Общ брой договори*
Обща стойност БФП
Обща стойност на проектите
Общ брой бенефициенти
Население към 31.12.2013 и 31.12.2019
Привлечени средства на 1 човек (лв.)
Привлечени средства на 1 човек (лв.) - само
от Общината

2007-2013
36 (15)
44 364 557,66
50 845 682,76
21
31 008
1 639,76

2014-2020
75 (16)
36 895 303,58
48 886 087,93
52
28 195
1 733,86

1 238,77

636,60

Източник: ИСУН 2020, ИСУН, НСИ, собствени изчисления
* Забележка: в скоби са само броя на проектите, чиито бенефициент е Общината.

2.6.4. СЪСТОЯНИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЕКТОР В ОБЩИНАТА
Гражданското общество в община Троян има изградени добри традиции. На
територията на общината са регистрирани и функционират около 40 сдружения с нестопанска
цел, които осъществяват дейности в различни сфери на обществения живот. Голяма част от
гражданските структури участват активно както при определяне на приоритетите за развитие
на общината, така и във формирането на политики в различни сфери от живота на общността.
Подготвят се и се реализират в партньорство проекти и различни инициативи както от
неправителствени организации, така и от общинска администрация в партньорство с
представители на гражданския сектор.
На територията на общината своята дейност осъществява и Местна инициативна група
„Троян, Априлци, Угърчин“. Тя е създадена, за да отговори на подхода ВОМР (водено от
общностите местно развитие) по Програмата за развитие на селските райони. МИГ одобрява
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проекти по приложимите мерки от ПРСР, ОПРЧР и ОПИК, като работи в тясно партньорство
с община Троян. От направените през годините анкетни проучвания ясно се очертава изводът,
че има необходимост от засилване на ролята на неправителствените организации, които следва
да се превърнат в основен партньор на общината в планиране и изпълнение на инициативите
за местно развитие.
През последните години са направени стъпки към увеличаване на гражданското
участие в местното самоуправление, като са създадени квартални и консултативни съвети, в
които вземат участие представители на всички заинтересовани страни. Предстои да се
създадат необходимите предпоставки през следващия планов период добрите практики за
увеличаване на гражданското участие да се подкрепят и доразвиват.
В хода на изготвянето на ПИРО всички НПО са идентифицирани и поканени да вземат
участие в процеса по формулиране на целите и приоритетите в плана.
2.6.5. ИЗВОДИ
Проблеми

▪ Недостатъчно финансови средства за прилагане на подхода ВОМР, който акцентира
върху местната инициатива и потребности.
Потенциали

▪ Създадени традиции в реализиране на съвместни дейности и откликване на обществени
инициативи от НПО сектора;

▪ Добро партньорство между местната управа и местните и регионални структури на
държавни институции за съвместна работа при решаване на местни проблеми;

▪ Възможност за използване на експертния потенциал на Великотърновския университет
„Св. Св. Кирил и Методий“;

▪ Изградено партньорство между ОИЦ и НПО сектора и активно включване в съвместни
инициативи;

▪ Установено партньорство между ОИЦ и читалищата от общината в помощ на местни
инициативи и привличане на ресурси за развитие на малките населени места.
2.7. ВЛИЯНИЕ НА ГОЛЕМИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ С РЕГИОНАЛНО И
НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНАТА
Основен източник на достоверна информация за влияние на големи инфраструктурни
проекти с регионално и национално значение, предвидени за реализация на територията на
община Троян, област Ловеч или Северозападния регион от ниво 2, които пряко или косвено
могат да дадат отражение в социално-икономическото, екологическото и пространственото
развитие на общината, е „Интегрираната териториална стратегия за развитие на
Северозападния регион от ниво 2“.
Важен проект, който се предвижда за реализация е „Туристически маршрут „Виа
Траяна Балканика“, който създава предпоставки за интегрирани териториални инвестиции и
сдружаване на общините Ловеч, Троян, Плевен, и Долна Митрополия. Този проект се
препокрива със съществуващ от Плана за управление на НПЦБ за периода 2016-2025 г., приет
с решение РМС №195/24.03.2016 г., озаглавен „Интерпретиран маршрут Беклемето –
Куртхисар – Сиврията“. В този смисъл проектирането, възлагането и извършването на
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дейности по него следва да се извършват от Дирекция „Национален парк Централен Балкан“,
съгласно процедурите в Закона за защитените територии.
В рамките на ПРИОРИТЕТ 3: „Териториална свързаност, устойчиво развитие и
намаляване на неравенствата“ е формулирана СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.1: „Транспортна и
цифрова свързаност“.
Целта е комплексна и е насочена към развитие на националната техническа и цифрова
инфраструктура за подобряване на пространствената свързаност на районите и
урбанистичните центрове. Това са базовите условия за подобрен социално равнопоставен
достъп до образователни, здравни, социални и културни услуги. Тук има един много важен
проект на над национално – европейско ниво, свързан с изграждането на мост на р. Дунав
„НИКОПОЛ-ТУРНУ МЪГУРЕЛЕ“ - направлението Плевен, Ловеч, Троян, Беклемето,
Карлово, Пловдив. Това наистина е проект, който може да изиграе огромна стимулираща
роля за социално-икономическото и пространствено развитие на община Троян, да промени
демографските тенденции, да създаде предпоставки за развитие на дейности в областта на
предприемачеството, туризма, културата селското стопанство и др. Това е сигнал за
сдружаване на общините, намиращи се по трасето на тази урбанизационна ос и планиране на
мерки за съвместна подготовка за посрещане на пътнико- и товаропотока, който ще се появи
по трасето на направлението Плевен, Ловеч, Троян, Беклемето, Карлово, Пловдив, Смолян,
Рудозем, Гърция.
През територията на СЗР е предвидено да се изгражда трасето на транзитния
„Балкански“ газопровод, който няма пряко отношение към района. ПИРО Троян следва да
отчете този факт и да планира мерки, дейности и проекти за интегриране територията и
активите на общината с потенциалното въздействие и ползи от трасето на този газопровод.
В рамките на ПРИОРИТЕТ 3: „Териториална свързаност, устойчиво развитие и
намаляване на неравенствата“ е формулирана СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.2: „Устойчива
околна среда“. В тази връзка ще бъдат концентрирани усилия за повишаване на
ефективността на ползване на водите чрез реконструкция и модернизация на амортизираната
водопроводна мрежа, подобряване техническото състояние на водопроводни системи и
изграждане на пречиствателни станции за питейни води за подобряване на водоснабдяването
и качествата на питейните води.
Към същия приоритет е формулирана още една СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.1.
„Транспортна и цифрова свързаност“, насочена към рехабилитацията и разширяването на
транспортната инфраструктура в района. Конкретно в ИТСР е предвидено изграждането на
„източен“ обход на гр. Троян.
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3. ОПИСАНИЕ НА ВЗАИМОВРЪЗКИТЕ НА АНАЛИЗА С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ
ПРОВЕДЕНИЯ ХОРИЗОНТАЛЕН СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА
РАЙОНИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО
Социално-икономическият анализ на районите на Р България (Анализа на районите)
представя настъпилите промени за периода 2014-2020 г. в икономическото, социалното,
демографското, инфраструктурното развитие и състоянието на околната среда и очертава
основните тенденции в тях. Също така се дават и прогнози за развитието им до 2027 г. Той е
структуриран в 3 основни части.
Първата част обхваща териториалния анализ на развитието по тематични направления
и ключови характеристики по три основни теми – темата за урбанистичното развитие,
териториалните аспекти на секторните политики, административния капацитет за
провеждането им и за изпълнение на проекти.
Втората част акцентира върху сравнителния анализ на социалното, икономическото,
демографското и екологичното състояние и развитие и инфраструктурното осигуряване на
районите, областите и общините. Във всяко тематично направление са проследени промените,
настъпили в резултат на прилаганите европейски и национални политики и програми и са
систематизирани изводи за въздействието на външни и вътрешни фактори, за установените
трайни тенденции и възможностите за преодоляване на проблемите.
Третата част обобщава синтезираните изводи от първите две и ги надгражда с
интегриран национален профил.
Съдържанието на втората и третата част, както и на резюмето на анализа, припокриват
темите, изследвани в ПИРО. Това е първата взаимовръзка между ПИРО и Анализа на районите
– съдържанието.
Освен това темите в Анализа на районите, особено в частите за демография, социално
развитие и икономика, са проследени чрез ключови показалите, които са използвани в ПИРО
Троян за открояване на местните характеристики. Това спомага за сравнението на част от
изводите, направени в Анализа на районите, и този за целите на ПИРО. Допълнително по
отношение на демографските показалите, при изготвяне на ПИРО Троян са съпоставяни
данни с тези на областно и национално ниво, за да могат да се проследят взаимовръзките
между тях.
В следващата таблица са изведени основните изводи от Анализа на районите и
заключенията в ПИРО. Този подход дава възможност за бързо очертаване на взаимовръзката
между двата анализа – къде има припокриване (т.е. изводите за Троян са валидни и за
национално/регионално ниво), къде се отчита разминаване (т.е. заключенията за община
Троян са по-негативни или обратното – благоприятни).
Таблица 21. Взаимовръзки между заключенията от Анализа на районите и ПИРО Троян
Заключения от Анализа на
Заключения от социалноВзаимовръзка
районите
икономическия анализа на
ПИРО
ТЕМА: ДЕМОГРАФИЯ
Демографската ситуация в
страната се характеризира с
продължаващо намаляване и
застаряване на населението,

Населението устойчиво
намалява;

Общината е със същите
характеристики, но с по-лоши
показатели.
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Заключения от Анализа на
районите
намаляваща раждаемост и
задържащо се високо равнище
на общата смъртност,
отрицателен естествен и
механичен прираст.

Намаляване на дела на
населението в трудоспособна
възраст.
Териториалното разположение
на населението е предимно в
градовете – 73,5% (2017 г.)
Изчерпан демографски
потенциал на селата, които до
неотдавна са били източник на
миграция към градовете.
Коефициентът на
икономическа активност
нараства
Заетостта на населението в найактивна възраст (15–64 години)
бележи съществен ръст на
национално ниво в периода
2014-2017 г.
Коефициентът на безработица
намалява.

Заключения от социалноикономическия анализа на
ПИРО
Раждаемостта на 1000 д. е пониска от средното за страната;
Високо ниво на смъртност (повисоко от средното за
страната);
Отрицателен естествен и
механичен прираст.
Намалява делът на населението
в трудоспособна възраст.
67,58% от населението в
общината живее в града (2019
г.)
Част от селата в община все
още имат потенциал да
привличат население в тях.
ТЕМА: ПАЗАР НА ТРУДА
Отчетена е тенденцията за
увеличаване броя на заетите в
местната икономика и
намаляване на населението в
трудоспособна възраст.
Увеличаването на броя на
заетите като цяло води и до
намаляване на заетостта в
интервала 15-64 години,
въпреки че липсват данни за
потвърждението му.
Коефициентът на безработица
намалява.

Взаимовръзка

Общината е със същата
характеристика като на
национално ниво.
Общината е със сходна
характеристика като на
национално ниво.
Общината е с по-добра
характеристика от страната.

Общината е със същата
характеристика като на
национално ниво.
Общината е с по-добра
характеристика от
националното ниво.

Общината е със същата
характеристика като на
национално ниво.
Коефициентът на
Трайно безработните лица
Общината е със същата
продължителна безработица
намаляват в общината.
характеристика като на
намалява значително.
национално ниво.
ТЕМА: ТЕРИТОРИАЛНО УРБАНИСТИЧЕН АНАЛИЗ
Общините в България са
В ИТСР на Северозападния
Община Троян попада в
класифицирани като: силно
регион община Троян е
групата на средно
урбанизирани (централни),
определена като „средно
урбанизираните общини.
средно урбанизирани
урбанизирана (междинна)“ и
(междинни) (при които над
балансьор на гр. Ловеч в
50% от населението е в
региона.
населени места от 5 до 50 хил.
жит. или общините са с център
град от 5 до 50 хил. жит.
Такива са 95 общини с
центрове средни и малки
градове ) и слабо урбанизирани
(периферни).
В Анализа на районите са
В ИТСР на Северозападен
Според анализите за целите на
определени агломерационни
регион община Троян не
ПИРО община Троян има
попада в агломерационен
потенциал да образува ареал
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Заключения от Анализа на
районите
образувания по дадени
критерии.

Заключения от социалноикономическия анализа на
ПИРО
ареал, въпреки че има
неразривна връзка със
съседните общини.

Взаимовръзка

със съседните й общини.
Доказателство за това е и
активно действащия МИГ
„Троян, Априлци, Угърчин“.
ТЕМА: ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
БВП и БВП на глава от
На ниво „община“ не се
Общината е със същата
населението нарастват.
поддържа информация за БВП, характеристика като на
но за област Ловеч показателят национално ниво.
нараства. В същото време в
община Троян се наблюдава
увеличаване на произведената
продукция на 1 работник.
Нараства производителността
Нараства производителността
Общината е със същата
на труда.
на труда на 1 работник.
характеристика като на
национално ниво.
Най-голям брой МСП са в
Микро предприятията са 92%
Общината е със същата
групата на
от всички в нефинансовия
характеристика като на
микропредприятията (от 0 до 9 сектор, а малките – 6% (2018 г.) национално ниво.
заети), достигат 92.47% (2017
г.) от общия брой предприятия
в нефинансовия сектор,
следвани от втората група (от
10 до 49 заети).
Атрактивността на българския
Община Троян притежава
Общината притежава
туризъм се формира от
редица движими и недвижими
характеристики, определени в
културно-историческо
културни ценности (занаятите), Анализа на районите за
наследство, природни
които могат да се използват за
развитие на туризма.
ценности, разнообразни
развитие на туризма.
пейзажи, качествени услуги и
добра свързаност/достъпност.
ТЕМА: СОЦИАЛНА СФЕРА
Обхватът на деца в
Местата в детските градини в
Общината е с по-добра
предучилищно образование е
община са достатъчни, за да
характеристика от
намалял до степен, че всяко
обхванат всички деца.
националното ниво.
пето дете не посещава детска
градина.
Броят на учениците в страната
Броят на учениците намалява
Общината е отчасти с по-добра
намалява ежегодно с близо
през годините, но все още не се характеристика от
1,5%. Застрашени от закриване наблюдава закриване на учебни националното ниво.
са училища, предимно в
заведения.
малките населени места.
Въпреки че се наблюдава макар За учебната 2017-2018 година
Общината е с по-лоша
и символично намаляване на
делът на преждевременно
характеристика от
дела на преждевременно
напусналите училище (до 7-ми националното ниво.
напускащите училище, все още клас) е 3,09%.
този дял е твърде висок 2,96%.
Увеличаващи се разходи в
Увеличава се делът на
Общината е със същата
сферата на социалното
подпомаганите лица в
характеристика като на
осигуряване, подпомагане и
общината, както и разходите за национално ниво.
грижа.
тях.
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Заключения от Анализа на
районите

Заключения от социалноикономическия анализа на
ПИРО
Социалните услуги в общината
са равномерно разположени и в
подходяща материална база.

Взаимовръзка

Неравномерното териториално
Общината е с по-добра
разпределение на мрежата от
характеристика от
социални услуги по общини,
националното ниво.
неподходящата материална
база.
ТЕМА: ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Насърчаването на
интермодалността, като
възможност за прехвърляне на
товари към поекологосъобразните видове
транспорт, е една от основните
мерки за устойчиво и
балансирано развитие на
транспортната система.
В национален план
Електроенергийната мрежа в
Общината е със същата
електроенергийната мрежа е
общината има достатъчно
характеристика като на
добре развита и всички
капацитет за поемане на
национално ниво.
населени места са
допълнителни консуматори.
електроснабдени.
Газопроводната мрежа в
Все още газопреносната и
Изводите, направени в Анализа
България има нужда от
газоразпределителната мрежа в на районите, са валидни и за
доразвитие. Необходимо е и
община Троян е в много
община Троян.
увеличаване на дела на
начален етап на своето
газифицираните домакинства
развитие.
до набелязаната цел до 30%
през 2020 г.
Нарастване на участието на
Използването на ВЕИ има
Изводите, направени в Анализа
ВЕИ в енергийния баланс на
традиции в община Троян.
на районите, са валидни и за
страната. Новият акцент в
община Троян.
използването на ВЕИ е да се
насочи към децентрализирано
производство на енергия от
ВИ, предимно за собствени
нужди и присъединяване към
мрежите с по-ниско
напрежение, което ще намали и
разходите за пренос.
Често срещан е проблема с
В община Троян няма проблем Общината е с по-добра
„режим на водоснабдяване“,
с водоподаването до
характеристика от
който силно влошава
населените места.
националното ниво.
качеството на живот на
населението.
Изключително високо ниво на
Загубите на вода са около 50% Общината е с по-добра
загуби на вода (средно около
за последните години.
характеристика от
60%)
националното ниво.
Значително по-големите
През последните години в
Общината е със същата
количества образувани
общината се наблюдава
характеристика като на
отпадъци на човек в България в тенденция към увеличаване на
национално ниво.
сравнение с ЕС, ниската степен обема на отпадъци за
на рециклиране на битовите
рециклиране, но все още 74%
отпадъци.
от битовите отпадъци се
депонират директно.
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Заключения от Анализа на
районите

Заключения от социалноикономическия анализа на
ПИРО
ТЕМА: ОКОЛНА СРЕДА
На територията на община
Троян няма значими местни
източници на емисии от
замърсители на атмосферния
въздух. Но проблемът с
отоплението на „твърдо“
гориво е характерен и за нея.
Състоянието на
повърхностните води в
общината е добро.
На територията на община
Троян няма значителни
шумови източници.

Взаимовръзка

Национален проблем по
Общината е със същата
отношение състоянието на
характеристика като на
атмосферния въздух е
национално ниво.
замърсяването с фини прахови
частици (ФПЧ), което е сред
най-високите в ЕС. То има ясно
изразен сезонен характер.
Подобрява се качеството на
Общината е със същата
повърхностните води в
характеристика като на
страната
национално ниво.
Нивата на шум в по-голямата
Общината е с по-добра
част от изследваните пунктове
характеристика от
надвишава граничните
националното ниво.
стойности за съответните
населени територии.
ТЕМА: АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
Наличието на административен Общината привлича все повече Изводите, направени в Анализа
капацитет в местните власти за средства от ЕСИФ, което
на районите, са валидни и за
усвояване на средства по
показва и повишаването на
община Троян.
оперативни програми и
капацитета й.
натрупването на инвестиции с
икономически и социален
характер, подкрепени от
оперативните програми, са
важно условие за растежа на
териториалните единици.
Силна зависимост от
Проектите, които се реализират Изводите, направени в Анализа
европейските фондове и
от Общината почиват на
на районите, не са валидни за
помощи и несъобразените с
задълбочени анализи на
община Троян.
местния потенциал и
местните потребности и целят
характеристики приоритети и
повишаване качеството на
проекти, без задълбочен анализ живот на жителите на Троян.
на потребностите,
ефективността, управлението и
поддържането на изградените
обекти.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РЕГИОН В АНАЛИЗА НА
РАЙОНИТЕ
Развитието на икономиката,
Всички предложения са
Неприложимо
чрез създаване на
отчетени при изготвянето на
високопроизводителна
ПИРО Троян
индустриална база и модерна
иновативна инфраструктура, е
заложено във всички райони.
Това обхваща изграждане на
подходяща научна и
иновационна инфраструктура,
изследователски центрове за
върхови технологии, центрове
за технологичен трансфер и
технологични паркове.
Заявките са за всички съставни
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Заключения от Анализа на
районите
области в Северозападен
район, където е концентрирано
ниско образовано население и
най-малко население с висше
образование. Конкретните
предложения са свързани с
изграждане инфраструктурата
на бизнес зона „Тележене“ на
гр. Ловеч и разширяване и
инфраструктурно осигуряване
на Северната промишлена
зона Видин. Районът, който
има значителен потенциал за
развитие на туризма извежда на
първо място проекта за
туристически маршрут „Виа
Траяна Балканика“, който
обвързва няколко общини, и
изграждане на спортнотуристически комплекс
„Берковски балкан“ заедно с
довеждащата инфраструктура.
Изграждане на три тунела под
Стара планина (Петрохан,
Беклемето и Шипка).
В Северозападен район се
предвижда реализиране на
интегрирани териториални
проекти за превенция на
наводненията от реки и водни
съоръжения и защита на
населението.

Заключения от социалноикономическия анализа на
ПИРО

Всички предложения са
отчетени при изготвянето на
ПИРО Троян
Всички предложения са
отчетени при изготвянето на
ПИРО Троян

Взаимовръзка

Неприложимо
Неприложимо
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4. ВРЪЗКА НА ОБЩИНАТА СЪС СЪСЕДНИТЕ ТЕРИТОРИИ, КОИТО ИМАТ
ПОТЕНЦИАЛ ДА ВЛИЯЯТ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО Й
Тази част на плана идентифицира възможности за съвместни действия със съседни
общини. Две и повече съседни общини с различно големи територии, икономики и население
могат да планират заедно, да приоритизират заедно и да правят съвместни проекти на базата
на взаимния интерес. Те могат много да увеличат общо и по отделно своята значимост и
потенциал, ако си партнират. Всяка от тях има своя бранд, но обединени заедно в
целенасочени политики могат да решат много конкретни свои проблеми.
Възможности за съвместни инициативи на Община Троян със съседни общини:
1. Община Троян и Община Ловеч:

▪ Съвместни инициативи породени от факта, че общините са съседни и в АНКПР Троян
е определен като „балансьор“ на областния център Ловеч. Практически това
означава множество съвместни проекти във всички измерения на устойчивото
развитие. В това отношение има дори изградени традиции и добри практики в
икономиката, социалната сфера, опазването на околната среда, гражданското участие,
културата, туризма и управлението.

▪ Огромна мотивация за съвместни инициативи, като към двойката общини Ловеч и
Троян се присъедини и община Карлово (Област Пловдив), е свързана с урбанистичния
модел, където територията на община Троян попада на възлово място, по оста на
развитие от Никопол – Плевен – Ловеч – Карлово – Пловдив и на юг до гръцката
граница. Това е предпоставка за активизиране и разширяване на сътрудничеството за
постигане на интегрирано икономическо, социално и териториално развитие; за
интегрирани териториални инвестиции, стимулиращи местното предприемачество и
развитие на социалните услуги.

▪ Конкретизирана е идея за проект „Троянски проход – целогодишно проходим“. Този
проект е споделена възможност между община Троян и общините Ловеч, Карлово
и Сопот. Следва да се подчертае, че проектът не засяга територията на НП
„Централен Балкан“, защото в него се предвижда изграждането на снегозащитни
съоръжения изцяло в зоната на определените пътни сервитути на републикански път
ІІ-35.

▪ В рамките на ПРИОРИТЕТ 1 на ИТСРСЗР: „Ускоряване на растежа на регионалната
икономика“ е формулирана СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.1: „Повишаване на
инвестиционната активност“, която е насочена към осигуряване на подходящи места за
развитие на нов бизнес, изграждане на индустриални зони, логистични центрове и
хъбове. Предвижда се изграждане и развитие на нова индустриална зона в община
Ловеч (има подписан меморандум с Националната компания индустриални зони ЕАД).
Това може да повлияе на специфичните цели на община Троян за интегрирани
териториални инвестиции в рамките на Ловешка област и съвместни инициативи с
община Ловеч.

▪ В рамките на същия ПРИОРИТЕТ 1: „Ускоряване на растежа на регионалната
икономика“ е формулирана СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.2: „Повишаване на
конкурентоспособността на местната икономика“. В една от мерките е записано:
„Подкрепа на дейността на съществуващите научни организации в СЗР и изграждане
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на нови“. Необходимо е да се даде достатъчно тежест на значението и подкрепата на
дейността на съществуващите научни организации в СЗР, които са основно в селското
стопанство – Институт по планинско земеделие и животновъдство – Троян. Съгласно
Програмата България 2030 стимулирането на научната дейност в страната и
инвестициите в научна инфраструктура ще целят оползотворяване на местния
потенциал и постигането на баланс в интензивността им в регионален план, като се
съблюдават идентифицираните сравнителни предимства на регионите и
възможностите за интелигентна специализация.

▪ През програмния период 2021-2027 г. се предоставят възможности за развитие на
„зелена икономика“ и достъп до финансиране на иновативните МСП, особено на тези,
развиващи дейности в областта на ниско въглеродната икономика. В рамките на
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.3: „Устойчиво използване на регионалните ресурси“ за
развитие на селското и горското стопанство при устойчиво управление на природните
ресурси се предвижда приоритетни да бъдат инвестициите в производството на
плодове, зеленчуци, както и в животновъдството и биологично производството, в които
страната има традиции и потенциал. Секторни интервенции ще бъдат насочени и към
пчеларството и лозаро-винарския сектор. Един от важните проекти, които се планират
в подкрепа на тази приоритетна област в СЗР, е свързан с подкрепата на дейността на
съществуващите научни организации в СЗР в селското стопанство като – „Института
по планинско земеделие и животновъдство“ в Троян.

▪ За развитие на устойчив туризъм вниманието е насочено към уникалните природни
ресурси на района като Троянският ставропигиален манастир „Успение Богородица“ и
знаковото културно-историческо наследство, включващо паметници с международно,
национално и регионално значение в общината. Всички те благоприятстват развитието
на устойчиви форми на туризъм – природен, културен, екологичен и др.
2. Община Троян и Община Севлиево:

▪ Добра практика от текущия планов период - за подобряване на качеството на
административните услуги в община Троян е изпълнен проект по Оперативна програма
„Административен капацитет“ – „Функционален анализ на общинските
администрации Троян и Севлиево“ в партньорство с община Севлиево за създаване
на ефективна общинска администрация.

▪ Съществува неформална група с цел популяризиране на дейността на Регионален клон
„34-ти пехотен Троянски полк“ Априлци – Троян - Севлиево от Национално
дружество „Традиция“.

▪ Двете общини имат добре изградени транспортни и комуникационни мрежи помежду
си, което показват изводите от аналитичната част на плана.
3. Община Троян, Община Угърчин и Община Априлци:

▪ Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин е неправителствена
организация, сдружение с нестопанска цел, регистрирана по Закона за юридическите
лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза.

▪ Дейностите на сдружението са насочени към:
- Развитието на малкия и среден семеен бизнес и услугите;
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- Осигуряване на възможности за заетост, цялостно и хармонично развитие на
хората, особено в селата и малките населени места;
- Съдействие за генериране и реализиране на нови идеи чрез мобилизиране на
собствените ресурси;
- Работа с млади хора за насърчаване на социалното им приобщаване и
намаляване на бедността;
- Прилагане на интегриран подход към природата чрез съхраняване и опазване на
околната среда;
- Насърчаване на ресурсната ефективност, дейности за превенция и управление
на риска;
- Използване потенциала на културното наследство;
- Насърчаване въвеждането на иновациите в практиката;
- Устойчивост, качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила;
- Повишаване на конкурентоспособността на местните икономики;
- Възможности за създаване на местен бизнес, включително чрез
диверсификация.

▪ Общините Троян и Априлци имат проекти за:
- Инсталации за преработка на отпадъци „Проектиране, строително-монтажни
работи и упражняване на авторски надзор на допълнителна инфраструктура за
развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян,
включващ общините Троян и Априлци“;
- Еко туризъм. Подобряване състоянието на хижи, заслони и скитове на
територията на тези общини и изграждане на горски атракциони за деца
и възрастни.(въжени паркове), трасета за мотори и АТВ-та;
- Трета клетка на ДНБО;
- Съвместни фестивали;
- Общините Троян и Априлци изпълняват проект „Проектиране и изграждане
на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително
третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно
събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на
регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян,
включващ общините Троян и Априлци“.
4. Община Троян и Община Тетевен:

▪ Развитие на съвместни инициативи в областта на балнеологията и туризма в района на
с. Шипково и местността Рибарица.
5. Сдружение на общини „Централна Стара планина“, включващо 15 общини (Антоново,
Априлци, Габрово, Дряново, Елена, Летница, Ловеч, Луковит, Омуртаг, Севлиево,
Тетевен, Троян, Трявна, Угърчин и Ябланица).

▪ Съвместни инициативи и проекти за Културен обмен – театри, спектакли и концерти
на местни артисти..
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5. СИНТЕЗЕН SWOT АНАЛИЗ
СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

▪

Благоприятно местоположение на ос
„север-юг“, свързваща Северна и Южна
България;

▪

Голяма част от обработваеми земи не се
използват, което ограничава развитието на
земеделието;

▪

определен в НКПР балансьор на Ловеч;

▪

▪

богатство на водни ресурси в общината;

▪

ниска категоризация на селата с малко
население в тях, което ги прави неустойчиви
на миграционни процеси;

наличие на минерални води, годни за
пиене;

▪

▪

многобройни и разнообразни средища на
културно развитие и богато недвижимо
културно наследство – важен ресурс за
развитие на туризма;

непълноценно използване на богатия
туристически потенциал и изграден
капацитет за подобряване развитието на
туризма;

▪

липсата на театър, кино и опера ограничава
възможностите на жителите за пълноценно
включване в културния живот;

▪

концентриране на населението в гр. Троян,
което води до обезлюдяване на селата;

▪

частично изградена канализационна мрежа;

▪

невъзможност за целогодишно използване на
републиканския път II-35 в участъка
Троянски проход;

▪

ниска степен на раждаемост;

▪

недобра спортна инфраструктура, вкл. за
зимни спортове.

▪
▪

разпознаваем бранд – занаятчийки
продукти от Орешак;
растяща икономика, имаща все по-голям
принос към областта;

▪

производителността на труда е съизмерима
с тази в страната и по-висока от областта;

▪

силно развита преработваща
промишленост;

▪

заетостта в общината е устойчива на
икономически сътресения;

▪

нарастваща заетост и намаляващо ниво на
безработица;

▪

изградена ПСОВ;

▪

липсват ясно изразени екологични
проблеми, замърсявания и увреждания на
околната среда, застрашаващи човешкото
здраве;

▪

изградена система за събиране на отпадъци
обхващаща цялата територия на община
Троян и изградено регионално депо за
отпадъци;

▪

добро качество на въздуха и почвите;

▪

опит в привличането на външни средства,
чрез реализацията на проекти по ЕСИФ и
други донорски програми;
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▪

развит добър диалог с икономическите и
социални партньори, благоприятстващ
комплексното развитие на общината;

▪

осъществени мерки за засилване на
гражданското участие в местното
самоуправление;

▪

изготвен ОУПО в процес на приемане,
който регламентира предназначението и
развитието на територията.
ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗАПЛАХИ

▪

Подобряване на енергийната ефективност в
жилищни и публични сгради;

▪

Липса на квалифицирана работна сила в
съответствие на пазара на труда;

▪

газифициране на предприятията и
развитието на пазара на природен газ за
битови нужди за повишаване на
енергийната ефективност в общината и
подобряване на качеството на въздуха;

▪

влошаване на инвестиционната активност и
опасност от липса на инвеститори, поради
влошаваща се икономическа обстановка;

▪

▪

липса на финансов ресурс за реализацията на
общински проекти;

развитие на потенциала за развитие на
сектора на услугите в общината;

▪

▪

подобряване на спортната инфраструктура,
вкл. за зимни спортове –ски-писти и ролбан
за биатлон, нова многофункционална
спортна зала.

неефективно и нецелесъобразно използване
на средствата от програмния период 20212027 г.;

▪

продължаваща тенденция за намаляване на
раждаемостта в община Троян;

▪

обезлюдяване на селата в общината;

▪

липса на достатъчно икономически субекти
в малките населени места за осигуряване на
заетост и предотвратяване на
обезлюдяването.
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6. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027
6.1. ОСНОВОПОЛАГАЩИ
ПРИНЦИПИ
ПРИ
ФОРМУЛИРАНЕТО
НА
СТРАТЕГИЧЕСКАТА ЧАСТ
Структурата на стратегическата част на ПИРО Троян съответства на изискванията на
„Методическите указания за разработване и прилагане на ПИРО за периода 2021-2027 г.“ на
МРРБ и на постановките на Закона за регионално развитие за съдържанието на плановете за
интегрирано развитие на община, както и на основните законови актове в сферите за
устройство на територията, опазване на околната среда и културното наследство. Стратегията
е съобразена с действащата нормативна уредба на национално, регионално и местно ниво и с
постановките на кохезионна политика на ЕС за периода 2021-2027 г. По същество тя
представлява интегрална част от пакета стратегически и планови документи, характеризиращи
социално-икономическото и пространствено развитие на страната, региона и общината в
перспектива до 2027 г.
Целите и приоритетите на настоящия план за развитие са съобразени с изискването за
съгласуваност с основните стратегически документи на глобално, европейско, национално и
регионално ниво. Те са плод на съзнателно прилагане на основния принцип в планирането
„Мисли глобално – действай локално“. Практически това означава намиране на рационални
решения на общинско ниво в подкрепа на 17-те глобални цели на устойчивото развитие,
формулирани в документа „Дневен ред 2030“. В рамките на Европейския съюз Документът за
размисъл „Към устойчива Европа до 2030 г.“ очертава рамката за планиране на развитието от
националните, регионалните и местните власти на страните членки. Този документ пренася в
следващия планов период основните постановки на Стратегията „Европа 2020“,
Териториалния дневен ред на ЕС 2020 и Общата стратегическа рамка на ЕС до 2020 г., като ги
адаптира към бързо променящите се реалности. Целите на политиката на ЕС до 2050 г. за
модерна, ресурсно-ефективна, конкурентоспособна и климатично неутрална икономика ще
окажат силно влияние върху развитието на определени територии от страната поради
специфичната насоченост и характеристики на развиващите се там индустриални отрасли. В
отговор на тези предизвикателства, ще се работи в посока координация на планираните мерки
за подпомагане на най-засегнатите области от енергийния преход (в т.ч. и ангажиментите по
Зелената сделка на ЕС и Фонда за справедлив преход) с изпълнението на интегрираните
териториални инвестиции на регионално ниво.
Визията, целите, приоритетите и мерките на стратегическата част на ПИРО Троян са
хармонизирани с предвижданията на НСРР 2012-2022 и АНКПР 2013-2025, както с
Националната програма за развитие „България 2030“ и секторните стратегии в страната. ПИРО
се рамкира от Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северозападен регион за
периода 2021-2027 г. В основата на подхода е промяна на фокуса от подкрепа на
населените места към подкрепа на територии и от секторно ориентирани инвестиции
към интегрирани териториални инвестиции. Достойнство на настоящият документ е, че
той отчита и доразвива успешните начинания на ОПР Троян за периода 2014-2020 г. и насочва
усилията и ресурсите в посока към надграждане на успешните инициативи и преодоляване на
негативните тенденции в социално-икономическото, културното и пространственото развитие
на общината. Изборът на актуални идеи се мотивира и от основните изводи на Междинната
оценка за изпълнението на ОПР на Троян за периода 2014-2020 г., изготвена през 2017 г., и от
резултатите от анкетното проучване сред местното население, администрация и бизнес в
общината, проведено през март-май 2020 г.
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Стратегията на ПИРО Троян се базира на:

▪ Използване на резултатите от целевия и проблемен анализ;
▪ Резултатите от анкетното проучване сред местните заинтересовани страни;
▪ Работните срещи и дискусиите по време на изготвянето на ПИРО;
▪ Определяне на размера и възможностите за комбинирано използване на финансовокапиталовия и друг материален ресурс за реализацията на проекти и програми,
свързани с подобряване на градската среда, както в определените зони за въздействие,
така и в цялата територия на общината и на град Троян.
При формулирането на целите на плана са съблюдавани следните основни принципи:

▪ Отчитане на ситуационната характеристика и оценка, свързани с: формулиране на
изводи и проблеми в резултат от целеви и проблемен анализ на състоянието и
потенциалите на община Троян:

▪ Формулиране на реалистични цели и необходими действия за прилагане на
интегрирани териториални инвестиции и определяне на водещите функции и
необходимостта от последваща реализация на проекти и програми за развитие и
обновяване на физическата среда;

▪ Интегриране на всички възможни ресурси (финансови, човешки и др.) за реализация на
проектите и програмите – предмет на ПИРО Троян при отчитане интересите на всички
заинтересовани страни;

▪ Постигане на синергичен ефект от всички действащи, новопредлагани и др.
инструменти (документи със стратегически и планов характер, конкретни проекти и
др.), водещи до качествено ново урбанистично развитие както на отделните зони на
въздействие, така и на цялата територия на община Троян;

▪ Реализиране на комбинации от мерки за развитие на инфраструктурата за
икономически дейности и публични услуги, енергийна ефективност, градска
мобилност, градска среда, туризъм, модернизиране на образователната инфраструктура
и др., изпълнението на които цели насърчено развитие и укрепване на култура на
партньорство на заинтересовани страни на местно и регионално ниво.
Структурата на стратегическата част обединява визията за развитие на общината
до 2027 г., три стратегически цели, пет приоритетни направления и необходимите
конкретни мерки, дейности и инициативи, за осъществяването им. Предложената
структура напълно съответства на „Методическите указания...“, като същевременно се
позовава на съвременния интегриран подход за планиране. Обединяващата визия на местната
общност за желаното състояние на община Троян през 2027 г. се трансформира в три
стратегически цели, които са формулирани на базата на убеждението, че само с добро
управление и активно гражданско участие може да се постигнат очакваните резултати в
измеренията на устойчивото развитие. Стратегическите цели получават продължение в
единството на пет приоритетни направления за действие, които съдържат набор от мерки,
действия и инициативи и завършват с конкретни проекти. Така очертаната структура на
стратегическата част на проекта пояснява, че реализацията на визията за развитие на община
Троян и всяка стратегическа цел ще бъдат реализирани чрез допълване между приоритетните
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области. По този начин принос към дадена цел ще имат повече от една приоритетна област,
които в своята цялост покриват всички измерения на устойчивото развитие.
Фигура 44. Структура на стратегическата част на ПИРО Троян

6.2. ПОДХОД ЗА ФОРМУЛИРАНЕ НА ВИЗИЯТА
Визията за развитието на общината до 2027 г. отразява кратко и ясно представата на
жителите на община Троян за желаното състояние на икономиката, физическата среда и
обществените отношения. Тя е формулирана в резултат на широка обществена дискусия със
заинтересованите страни, резултатите от допитването на населението и цялата местна
общественост. По този начин в нея се отразяват точно действителните потребности на хората
за развитие на ключовите икономически и социални сектори, както и тяхното желание за
пространствена и естетическа промяна в жизнената среда. Добре формулираната визия
очертава стратегическите цели и приоритети на ПИРО и по този начин аргументира избора на
зони за въздействие, където бъдещите интервенции ще донесат най-голяма възвръщаемост на
вложените средства и устойчиви ползи за обществото.
6.3. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ
Приетата визия, представлява желаното и постижимо състояние на община Троян към
2027 г. и определя насоката за структуриране на стратегическата част на плана и рамката за
неговото изпълнение:
ОБЩИНА ТРОЯН – ТУРИСТИЧЕСКА И КУЛТУРНА МАРКА В СЪРЦЕТО НА
БАЛКАНА, С ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА ИКОНОМИКА, СЪХРАНЕНА ОКОЛНА
СРЕДА, ВИСОК ЖИЗНЕН СТАНДАРТ И СПОРТНИ ПОСТИЖЕНИЯ.
Така формулираната визия предполага добро управление и широко гражданско участие
в процеса на вземането на решенията и тяхното изпълнение за ефективно използване на
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наличните ресурси и постигане на устойчиви резултати по такъв начин, че община Троян да
повиши икономическата си жизнеспособност и заеме водещо място в област Ловеч, като
създаде конкурентни предимства от своя наличен потенциал.
6.4. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ
Стратегическите цели имат ясен фокус към осъществяване на визията и отразяване
конкретната специфика на община Троян. Те са съобразени с предназначението на ПИРО да
бъде инструмент за управление и да отразява действителните нужди на местната общност в
рамките на плановите документи от регионално, национално и европейско ниво. Избегнато е
тяхното прекалено обхватно формулиране и опасност от неефективно разпределение на
ресурсите по време на предстоящото им реализиране. Планираната система от индикатори за
наблюдение на плана осигурява механизъм за измерване на степента на тяхното
осъществяване.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
Първата цел е насочена към успешно прилагане на иновативни подходи и
сътрудничество между органите на местното самоуправление, научната и експертната
общност и бизнеса в развитието на традиционните икономически отрасли. Поставя се акцент
върху усъвършенстването на утвърдените отрасли, каквито са хранително-вкусовата
промишленост, дървопреработвателната промишленост, производството на изделия от
каучук, пластмаса и минерали, както и производството на мебели.
Целта е насочена към утвърждаване позицията на общината Троян като втори
икономически център в областта и доближаване на общинската икономиката към средните
стойности за страната по ключови показатели. Специален акцент се поставя в развитие на
сектора на услугите – предимно в туризма, хотелиерството и ресторантьорството, за да
балансира индустриалния сектор. Занаятите, особено грънчарството, са запазен знак на Троян.
То е дало началото на съхранената и до днес Троянска керамична школа. Предвижда се
разработването на успешни модели на партньорство за интегрирани териториални инвестиции
между общините, науката и бизнеса за техни съвместни инициативи и особено за приложение
на иновации.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: БЛАГОУСТРОЕНА ЖИЗНЕНА СРЕДА ПРИ ОТЧИТАНЕ
НА ПРИРОДНИТЕ ДАДЕНОСТИ
Доброто състояние на околната среда и разумното съобразяване с климатичните
промени е задължително условие за пълноценно социално и икономическо развитие.
Фундаменталният, интегрален характер на тази цел означава, че приложените за нея ресурси
са насочени към всички приоритетни направления. Важен аспект представлява управлението
на водните ресурси, третирането на отпадъците, развитието на селското и горското стопанства,
туризма, развитие на екологична инфраструктура за устойчиво развитие и инвестиционна
привлекателност. Тази цел е обърната и към благоустрояването на жизнената среда, което е
свързано с развитие на инфраструктурите за свързаност и достъпност на териториите;
енергийната инфраструктура и възобновяемите източници на енергия; качеството на въздуха;
развитие на алтернативен туризъм в защитените територии и националния парк „Централен
Балкан“ и други мерки, инициативи и конкретни проекти в тази сфера на дейности. Целта е
насочена също към пространственото развитие на общината. Тук се включват действия за
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активизиране на общинските села и очертаване на възможни общи инициативи между тях.
Балансираната пространствено-функционална структура изисква доизграждане на
липсващите и обновяване на съществуващите мрежи и съоръжения на техническите
инфраструктури в рамките на населените места и извън тях, насочени към тяхната по-добра
свързаност и достъпност.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ, КУЛТУРНА
ИДЕНТИЧНОСТ И ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ
Тази цел е насочена към подобряването на социалната сфера. Тя отразява желанието за
успешно приобщаване на изолираните социални групи и особено маргинализираните групи.
Стремежът е за цялото население на общината да има среда за качествено образование и подобро здравеопазване и социални услуги. Следващите въпроси са свързани с наличието на
трайна заетост и жизнена културна инфраструктура. Поставен е акцент върху специфичните
черти (идентичността) на общината, разглеждани като фактор за развитие и като обект за
опазване. Съхранените исторически дадености, като единство на наследството от различни
епохи, и опазената природа – горските и полските територии – са задължително условие за
постигането на устойчиво развитие. Географското разположение и традиционната
икономическа активност и продуктивност са главна предпоставка за подобряване на
социалното и икономическото положение на местната общност. Общо третата стратегическа
цел е ориентирана към осъществяване на връзка между бизнес и образование; по-добро
здравно и социално обслужване; намаляващо ниво на безработица; постоянно ниво на заетост;
увеличаваща се производителност на труда; ръст на заплатите, съизмерим с този на областно
и национално нива.
6.5. ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ
Петте приоритетни направления представляват областите за действие, където следва да
се концентрират финансовите ресурси и общинските инициативи през следващия програмен
период. Съобразно структурата на стратегията, приоритетите не са директно обвързани и
подчинени на дадена стратегическа цел, а допринасят за постигането на повече от една цел.
Приоритетните направления са организирани като съчетание от прецизно формулирани
мерки, разкриващи какво точно трябва и може да се осъществи в общината. Мерките са
отворени и следва да се конкретизират с допълнителни проекти през целия програмен период
(2021-2027 г.). В този смисъл тяхното въздействие не се изчерпва с дефинираните проекти в
Програмата за реализация на ПИРО. Формулираните приоритетни направления включват и
всички останали инициативи на заинтересованите страни в общината до 2027 г.
ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: ТРАДИЦИИ, ЗНАНИЕ И ИНОВАЦИИ –
„ТРОЯНСКА МАРКА“
Това приоритетно направление кореспондира със заложените в Интегрираната
териториална стратегия за развитието на Северозападния регион приоритети и специфични
цели. В приоритет 1: „Ускоряване на растежа на регионалната икономика“ се констатира, че в
региона недостатъчно добре оползотворените ресурси, които са и носители на регионално
развитие, са природните ресурси и културното наследство. В специфична цел 1.2:
„Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика“ са предвидени мерки за
развитие на „зелена“ икономика и достъп до финансиране за иновативните МСП, особено за
тези, развиващи икономически дейности в областта на ниско-въглеродната икономика. Важни
мерки, които се планират в подкрепа на тази приоритетна област в СЗР са: подкрепата на
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дейността на съществуващите научни организации в СЗР в селското стопанство – конкретно
„Институт по планинско земеделие и животновъдство“ в Троян; внедряване на системи за
устойчиво управление на горите.
Мярка 1.1. Развитие на традиционните отрасли в икономиката на общината

▪ Поетапно изграждане на архитектурно–етнографски комплекс „Чаршията“
Мярка 1.2. Повишаване на заетостта, квалификация на кадрите и иновациите

▪ Развитие на системи за електронно управление
Мярка 1.3. Подобряване на условията за развитие на бизнес-средата, стимулиране на
предприемачеството и привличане на инвестиции

▪ Развитие на Северна икономическа зона в обхват от двете страни на републикански път
II-35 (м. „Троянско поле“ и м. „Сврачи дол“, землище с. Калейца), като индустриален
парк и изграждане на инфраструктура
Мярка 1.4. Успешното представяне и популяризиране на общината като място за
развитие на бизнес, логистика и туристически посещения

▪ Реставрация, експониране и социализация на Туристически маршрут „Виа Траяна
Балканика“ (Римски кастел и Римска крайпътна станция - I етап; Римски крайпътен
археологически комплекс „Состра“ - II етап)

▪ Развитие на курортите на територията на община Троян и придобиване на статут на
курорти от национално значение (балнеоложки - с. Чифлик, с. Шипково, климатичен Планински туристически комплекс „Беклемето“)
ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: ЧИСТА ПРИРОДА, РАЗВИВАЩИ СЕ
ИНФРАСТРУКТУРИ, МОБИЛНОСТ, СВЪРЗАНОСТ И ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА
Доброто състояние на околната среда е задължително условие за пълноценно социално
и икономическо развитие. Интегралният характер на това приоритетно направление означава,
че предприетите мерки и вложените ресурси в сферата на околната среда, инфраструктурите
и превенцията на риска са практически насочени към осъществяване на трите стратегически
цели: за стимулиране на просперираща конкурентоспособна икономика; за съхранена
природа, благоустроена жизнена среда и не на последно място за мерки в социалната сфера и
сферата на културата. Темите, които обхваща този приоритет, традиционно стимулират
гражданската активност.
Това приоритетно направление кореспондира със заложените в Интегрираната
териториална стратегия за развитието на Северозападния регион приоритети и специфични
цели. В приоритет 1: „Ускоряване на растежа на регионалната икономика“, специфична цел
1.2: „Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика“ са предвидени мерки
за развитие на „зелена“ икономика и достъп до финансиране за иновативните МСП, особено
за тези, развиващи икономически дейности в областта на ниско-въглеродната икономика.
Значими проекти, които се планират в подкрепа на тази приоритетна област в СЗР са:
изпълнение на комплексни програми от мерки за подобряване на състоянието и поддържане
на хидротехническите и хидромелиоративните мрежи и съоръжения на територията и
внедряване на системи за устойчиво управление на горите. Важен аспект представлява
управлението на водните ресурси, включващо оползотворяване на подпочвените води,
осигуряване на стабилни доставки на питейна вода и третиране на отпадъчните води. Други
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насоки от ИТСРСЗР са свързани с опазване на околната среда и развитие на екологична
инфраструктура за устойчиво развитие и инвестиционна привлекателност.
Мярка 2.1. Опазване на околната среда и изграждане на екологична култура за устойчиво
развитие на общината и инвестиционна привлекателност

▪ Задоволяване нуждите на храненето в детските заведения и социалните услуги със
собствено производство на екологично чисти плодове и зеленчуци;

▪ Реализация на трети етап на воден цикъл Троян
▪ Изграждане на канализация с. Орешак
▪ „Изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и
компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци“

▪ Създаване на предпоставки за събиране и рециклиране на строителни отпадъци
▪ Изграждане на трета клетка на Регионално депо за неопасни отпадъци Троян - Априлци
- етапно строителство в имот с идентификатор 73198.5.25 по КККР на гр. Троян: Етап
2 - Изграждане на трета клетка

▪ Изграждане на дъждовна канализация в кв. Лъгът
Мярка 2.2. Благоустрояване на жизнена среда

▪ Разработване на паркоустройствен проект за създаване на парк „Къпинчо“
▪ Разработване на паркоустройствен проект за създаване на парк „Турлата“ – изграждане
на първи етап от проекта

▪ Създаване на алеи за отдих в крайбрежната зона на р. Бели Осъм – Централна градска
част

▪ Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление на
територията на община Троян, етапно изграждане

▪ Изграждане на многофункционална спортна зала с прилежаща инфраструктура в кв. 88
(поземлен имот с идентификатор 73198.505.135) по плана на гр. Троян

▪ Развитие на туристическа дестинация водопад „Лопушница“
▪ „Градска градина „Парк Лъгът“, разположена в УПИ XII – „За обществено
обслужване", кв. 323 (поземлен имот с идентификатор 73198.506.660), гр. Троян

▪ Парково пространство в парцел III-297 „За градина“ в кв. 308 по плана на гр. Троян
▪ „Парково пространство в парцел III-4151 „За парк, параклис, кафе и атракции“ в
квартал 149 по плана на гр. Троян“

▪ Реконструкция и обновяване на административни сгради на територията на община
Троян

▪ Обновяване на площи за широко обществено ползване в населените места на община
Троян (площад с. Орешак, площад с. Старо село и други)

▪ Реконструкция на площад „Възраждане“, гр. Троян;
▪ Изпълнение на Програмата за изграждане на паркинги, гр. Троян
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Мярка 2.3. Програма за поетапно обновяване на читалищата и музеите в общината

▪ Ремонт и реконструкция на Народно читалище „Развитие-1898 г.“, с. Орешак, община
Троян

▪ Обновяване и разширяване на сградния фонд на Природонаучен музей, с. Черни Осъм
Мярка 2.4. Регенерация на природни територии и превенция на риска

▪ Възстановяване на горския потенциал на общинските горски територии
▪ Интегриран проект за превенция и управление на риска от наводнения по поречието на
реките на територията на община Троян

▪ Изграждане подпорна стена в ОУ „Иван Хаджийски“;
Мярка 2.5. Адаптиране към климатичните промени

▪ Реализиране на мерки, заложени в Програмата за водоснабдяване на малките населени
места от общината
Мярка 2.6. Свързаност, мобилност, достъпност

▪ Подобряване на транспортната свързаност по направление Плевен – Ловеч – Троян –
Карлово (изграждане на снегозащитни съоръжение/я и осигуряване на бърза връзка
между магистрала „Тракия“ и магистрала „Хемус“)

▪ Партньорски проекти за ремонти на участъци от Републиканската пътна мрежа на
територията на община Троян (участък от път III-402 (I-4 – II-35); участък от път III358 (II-35 – III-103); изграждане на алтернативно трасе на Републикански път II-35, етап
2 включващ ново трасе и изграждане на подпорни стени по ул. „Крайречна“ от км
73+060.22 до км 74+334.01 с дължина на участъка 1273.80 м. и реконструкция на част
от ул. „Васил Левски“ от км 74+334.01 до км 74+749.88 с дължина на участъка 415.90
м.

▪ Реконструкция ул. „Любен Каравелов“, гр. Троян
▪ Реконструкция надлез до ЖП гара в пешеходен, гр. Троян
▪ Реконструкция на участък от съществуващ общински път LOV1140 през с. Орешак (ул.
„Стара планина“), община Троян, заедно със съоръженията и принадлежностите към
него
ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 3: СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ОБРАЗОВАНИЕ,
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Мярка 3.1. Повишаване качеството на образованието

▪ Газово стопанство за Детска ясла и Детска градина „Синчец“, гр. Троян
▪ Реконструкция складове в НУ „Христо Ботев“, гр. Троян
▪ Физкултурен салон в НУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Троян
▪ Разширение СУ „Васил Левски“, гр. Троян - актова зала, бюфет за хранене и
библиотечно-информационен център

▪ Основен ремонт и изграждане на газово стопанство в ДГ „Мир“, гр. Троян
▪ Изграждане на детски площадки в двора на ДГ „8 март“, гр. Троян
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Мярка 3.2. Подобряване на здравното обслужване на населението и достъпа до него

▪ Развитие на център за здравно-социални услуги в сграда, находяща се в УПИ IV – „За
поликлиника и социални дейности“ в кв. 24 по плана на гр. Троян (грижа за лица с
умствена изостаналост; подкрепа на лица с увреждания и техните семейства,
включително с тежки множествени увреждания, и други)
Мярка 3.3. Стимулиране на образованите и предприемчиви млади хора – най-значимия
ресурс на общината, които избират да останат, да работят и да се развиват на нейната
територия

▪ Създаване на привлекателна среда за живот и отдих на младите хора; добри условия за
развитие: Изграждане на мултифункционален младежки център
Мярка 3.4. Развитие на сектора на услугите – предимно в туризма, хотелиерството и
ресторантьорството, за да балансира индустриалния сектор

▪ Изграждане на Център за рекреация и отдих в с. Шипково, община Троян
▪ Издаване на сертификати за качествата на минералната вода от сондажи в находище с.
Шипково
Мярка 3.5. Социално включване и равни възможности

▪ Осигуряване на достъпна среда в сгради публична общинска собственост
▪ Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради и
подобряване на достъпа на хора с увреждания

▪ Изграждане на Център за грижа за лица с психични разстройства в с. Дълбок дол и
реконструкция на Център за временно настаняване
ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 4: КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ДУХОВНО И
ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТТА
Съхраняването на местната идентичност е условие за популярност и стимулира
привличането на инвестиции към община Троян. Акцентът се поставя върху опазването на
културното наследство и по-активното му включване в съвременния културен живот.
Отделено е внимание и на читалищната и църковната дейност, поддържаща творческата и
личностната изява на местните жители и особено на населението в селата. Приоритетната
област отговаря и на предизвикателството за успешното представяне и популяризиране на
общината като място за развитие на бизнес, логистика и туристически посещения.
Представителите на местния бизнес споделят за недостатъчната популярност на
разнообразните дадености в общината като сериозен ограничител за икономическо развитие.
Приоритетната област ще има принос към СЦ1 за стимулиране на икономическия растеж
и повишаване на конкурентоспособността на местната икономика – занаяти (керамика),
селско и горско стопанства, туризъм, партньорства, ….. Съществен принос може да осигурят
конкретни мерки по СЦ3 за осигуряване на равни възможности за качествено образование,
устойчива заетост, богат културен живот и личностна изява и както и за силно изявени
отличителни характеристики на общината – разположение, история, културно наследство и
природни дадености за постигане на устойчиво развитие.
Мярка 4.1. Стимулиране на предприемачеството в областта на културата

▪

Основен ремонт и реконструкция на „Дикова къща“, гр. Троян
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Мярка 4.2. Духовно и творческо развитие на личността

▪ Ремонт на недвижима културна ценност - къща Спас Балевски в УПИ IV - 2074, кв.101
по плана на гр. Троян

▪ Развитие на „малки въздействащи идеи“
Мярка 4.3. Стимулиране на физическото възпитание и спорта

▪ Развитие на базите за летен и зимен биатлон в гр. Троян и Беклемето
ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 5: ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВА
СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
Мярка 5.1. Добро и ефективно управление

▪ Създаване на предпоставки за развитие на потенциала на общински терени в гр. Троян
(пазар, стоково тържище, автогара)

▪ Развитие на крайградските територии (планове за улична регулация за крайградски
райони, в които ще се реализират редица градски функции);
Мярка 5.2.
Партньорство между институциите, общинската администрация,
неправителствените организации и хората за укрепване на институционалния
капацитет и сътрудничеството


Умен / интелигентен град – Използване на технологии за ефективно управление на
всички активи на града – транспорт, болници, училища, ВиК мрежи, системи за
почистване и други. Реализиране най-необходимото – монтиране на станция за контрол
и замерване на вредните емисии/фини прахови частици с публикуване на данните в
сайта, умно паркиране , вграждане на „изкуствен интелект“ в добре изградена система
за видеонаблюдение в общината, а на по-късен етап и управление на улично
осветление.
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7. ОПИСАНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ, НА ПАРТНЬОРИТЕ И
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ФОРМИТЕ НА УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКАТА И
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ ЗА
ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ
Основната цел на Комуникационната стратегия е да стимулира съпричастността и
участието на населението на община Троян, структурите на гражданското общество и бизнеса,
развиващи дейност на нейната територия, както и на партньорите и заинтересованите страни
за участие в подготовката и изпълнението на ПИРО при спазване на принципите за
партньорство и осигуряване на информация и публичност. Едновременно с това дейностите
по изпълнение на Стратегията са насочени към утвърждаване на ролята на община Троян като
активна страна в провеждането на политики и формирането на позитивни нагласи за нейното
прозрачно управление.
Съгласно Методическите указания на разработване и прилагане на Планове за
интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г., в подготвителния етап на
изготвянето на ПИРО Троян, се разработи Комуникационна стратегия. В нея са описани
всички идентифицирани заинтересовани страни, формулирани са подходящи инструменти за
комуникация с тях, както и подходящ инструментариум за осигуряване на публичност и
прозрачност относно ПИРО, включително събиране на идеи за мерки, проекти и инициативи
за реализация в общината.
В процеса на разработване на ПИРО и предвид извънредната ситуация породена от
глобалната пандемия на COVID-19, съгласуването на настоящия документ премина по малко
по-нетрадиционен начин – във виртуална среда.
Още на най-ранен етап, съгласно приетата Комуникационна стратегия,
заинтересованите лица имаха възможност да се включат в изготвянето му чрез попълването
на въпросник, оценяващ сегашното състояние на общината и даващ възможност за отправяне
на предложения за бъдещото ѝ развитие.
При изготвянето на проекта на ПИРО, документът беше публикуван на официалната
страница на Общинска администрация за мнения и предложения от широката общественост.
Едва след това се пристъпи към финализиране на плана и представянето му за приемане от
страна на Общински съвет.
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8. ЗОНИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПОДХОД (ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ)
Съгласно Методическите указания за разработване и прилагане на планове за
интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г. на МРРБ, в ПИРО следва да
се определят приоритетни зони за въздействие. В тях основно ще бъде съсредоточено
изпълнението на мерките, предвидени в програмата за реализация на плана. Те следва да се
определят на база на анализа на силните и слабите страни на общинската територия,
резултатите от проучването на общественото мнение, стратегическите документи на
Общината, както и на потенциалите за развитие. Това изискване е свързано с водещия принцип
за „единство на социално-икономическото и пространственото планиране“.
По дефиниция „зона за прилагане на интегриран подход“ (зона за въздействие) е
„пространствено обособена територия с определена характеристика и състояние на
физическата среда, социална и/или етническа структура на населението и характер и
структура на основните фондове“. Зоните следва да са части от територията на общината с
конкретно функционално предназначение или собствен потенциал за развитие.
8.1. ПОДХОД ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Съгласно АНКПР гр. Троян е класифициран в 4-то йерархично ниво, което, съгласно
Методическите указания, не налага задължително дефиниране на „градски зони за
въздействие“.
За определянето на зоните за въздействие е използван изготвеният пространствен
модел за развитие на устройство в ОУПО Троян. По този начин се постига единство между
пространственото и социално-икономическото развитие на територията на общината. В
него са открояват няколко основни териториални единици, които са групирани по общ признак
и дават възможност за прилагането на интегрирани инвестиции в тях.
За определянето на приоритетни зони за въздействие са взети предвид няколко
фактора: населението, което ще се възползва от направените инвестиции; резултатите от
анализа на територията на общината и обобщения SWOT анализ; броят заявени проекти и идеи
за развитието на конкретната територия; проектната готовност на предвидените интервенции
за конкретна територия.
Отчитайки тези фактори са определени няколко приоритетни зони за въздействие,
върху които в най-силна степен ще се реализира прилагането на интегриран подход.
8.2. ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ СЪС СПЕЦИФИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Зоните за въздействие със специфични характеристика съвпадат с определените в
ОУПО Троян територии по общ признак. Това са:

▪ Планинска територия, включена в Националния парк – за прилагане на активна
природозащитна политика и съвместими стопански и рекреационни дейности, както и
допустими устройствени дейности. В нея се предвиждат основно пешеходни
туристически маршрути през територията на парка, както и маршрути на планинско
колоездене и конна езда, допустими съгласно режимите на парка в неговата „зона за
природосъобразен туризъм“ и в „многофункционалната зона“. Тези пътеки ще може да се
ползват и като ски-пътеки през зимния сезон. За осигуряване на информирано посещение
и практикуване на допустимите дейности в националния парк, в комплекса Беклемето, за
който има действащ подробен устройствен план, е определено място за изграждане на
посетителски център на Националния парк.
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▪ Планинска територия извън Националния парк – за провеждане на политика за
развитие на природосъобразна и поддържаща горскостопанска дейност, съчетана с
рекреационни туристически дейности и опазване на природната среда. В ОУПО се
предвижда използването на планинската територия на общината за провеждане на
туристически дейности, без да се допуска строителство на настанителна туристическа
база. Тези дейности са предимно за летния сезон – туристически преходи по определени
маршрути, планинско колоездене, конна езда, бивакуване на определени места,
събиране на диви плодове и билки, фото лов, любуване на планинските пейзажи. За
тази зона в ОУПО Троян е предвидено още доразвитие на ски-зоната на туристическия
комплекс „Беклемето“ с изграждане на нови ски-писти на северен склон, което
гарантира по-трайно заснежаване.

▪ Предпланинска територия – за развитие на традиционно земеделско производство и
животновъдство, съчетани с горско стопанство и рекреационни дейности и провеждане
на устройствена политика за съхранение на традиционното земеползване и характерен
предпланински ландшафт. В тези зони не се предвиждат значителни намеси и няма
необходимост от целенасочени действия за развитие, освен в сферата на
биоземеделието и животновъдството.

▪ Урбанистично ядро на град Троян – за провеждане на интензивна устройствена
политика за интегрирано градско развитие, обновяване и подобряване на градската
среда. В тази зона в ОУПО са предвидени най-много интервенции, респективно
необходимост от инвестиции. Те следва да са насочени към подобряване на
инфраструктурата, благоустройството, естетическия вид на съществуващите
обществени сгради, на стари характерни троянски сгради от предвоенната епоха,
за енергосъобразно и естетическо саниране на жилищните блокове от
следвоенната епоха, за естетическо оформяне и поддържане на озеленените
паркови площи, за подобряване на озелененото речно пространство като основен
композиционен гръбнак по цялото му протежение в градската територия. Обръща се
внимание на необходимостта от преструктуриране на съществуващите
производствени територии в северната, южната и източната части на града.
Предвижда се бъдещите производствени и логистични мощности да се развиват в
северна посока до разклона за с. Калейца и в източна посока към квартал „Ливадето“.
По отношение на жилищните сгради се подчертава необходимостта от подобряване
на енергийната им ефективност и облагородяване на пространствата около тях.
Присъствието на реката и за нейното активно участие в градската „тъкан“ се предлага
оформянето на крайречен парк, наситен с атракции. По отношение на парковата среда
към двата големи крайградски парка „Къпинчо“ и „Турлата“ се предвижда
обособяването на трети – „Черешов дял“.

▪ Групи от близко разположени населени места в планинска среда с курортни
функции – за провеждане на специфична устройствена политика за интегрирано
туристическо развитие и устройство. В тези зони попадат няколко съществуващи и
потенциални курортно-туристически локации (к.т.л.) с конкретни специализации,
както следва:
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o к.т.л. „Черни Осъм – Орешак“ с махалите Камен мост, Баба Стана, Радоевското,
Миленча, Стругът, Стойновското, Нешковци, Жеравица по долината на река
Черни Осъм. Поклоннически и културен туризъм;
o к.т.л. „Чифлика – Бели Осъм“ с курорта Чифлик и махалите Зеленика,
Бошняшка, Калчовска, Катилска, Тунешка, Троянска по долината на река Бели
Осъм. Балнео и спа туризъм;
o к.т.л. „Шипково – Горно трапе – Терзийско“ с курорта Шипковски бани и
махалите Долно Шипково, Канджишка, Сеизка, Райковска, по долината на река
Ръждавец. Балнео и спа туризъм;
o к.т.л. „Беклемето – Балканец“ в долината на река Кнежа. Планински и ски
туризъм;
o к.т.л. „яз. Сопот – Борима“ със Старо село и махалите около язовир Сопот. Воден
спорт и риболов. Следва да се подчертае, че по експертни оценки тази зона не
е необходима за социално-икономическото развитие на община Троян.

▪ Групи от близко разположени населени места в предпланинска среда с аграрни
функции – за провеждане на специфична политика за развитие на традиционно
земеделско стопанство и на иновативни форми на селищно земеделие, съчетано с
алтернативен селски туризъм. В ОУПО са обособени три групи подобни населени
места:
o група Ломец, Дълбок дол, Калейца, разположени от запад на транспортното
направление Троян – Ловеч;
o група Добродан, Белиш, Патрешко, разположени от изток на транспортното
направление Троян – Ловеч;
o група Врабево, Дебнево, Гумощник, разположени в североизточната част на
общинската територия по транспортното направление Априлци – Ловеч.
Подробно пространственият модел е описан в точка 10.2. от ОУПО „Основни елементи
на пространствения модел за развитие и устройство на община Троян“.
Настоящият план за интегрирано развитие на община Троян цели подпомагане на
устройствените предвиждания в ОУПО, които могат да се осъществят с хоризонт до 2027 г.
Поради тази причина и на база възприетия подход за определяне на приоритетни зони за
въздействие са определени 3 броя зони за прилагане на интегриран подход:

▪ Зона, обхващаща урбанистичното ядро на общинския център, град Троян и
непосредствено прилежащи територии за осъществяване на интегрирани териториални
инвестиции за социално-икономическо и пространствено развитие;

▪ Зона с преобладаващи курортни и туристически функции, включваща територии с
природни забележителности, историческо и културно наследство и традиционни
занаяти;

▪ Зона за развитие на традиционно земеделие, обогатено с прилагането на иновативни
решения и развитие на алтернативен селски туризъм. За тази зона е характерно близко
разположените населени мести, около които се развиват предимно аграрни дейности,
обусловени от наличието на повече обработваема земя, ливади и пасища на по-малката
надморска височина.
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През периода на централно-планова икономика, в условията на колективизирано селско
стопанство край тези села са изградени големи стопански дворове на ТКЗС (трудовото
кооперативно земеделско стопанство). Наред с това са създадени и някои промишлени цехове,
филиали на предприятия в Троян. Тези производствени терени, застроени с едроплощни
сгради, внасят уедрен мащаб в селищната структура, в която сред нискоетажното жилищно
застрояване се открояват също и различни обществени сгради кметство, читалище, търговски
сгради и др. Днес в бившите стопански дворове са настанени някои малки фирми, които
функционират при затруднени условия.
Поради тази причина зоната в момента се развива като многофункционална,
съчетаваща производствени дейности, жилищни и обществено-обслужващи функции.
Зоната обхваща три под-зони, съвпадащи с групите, дефинирани в ОУПО, както следва:




група Ломец, Дълбок дол, Калейца, разположени от запад на транспортното
направление Троян – Ловеч;
група Добродан, Белиш, Патрешко, разположени от изток на транспортното
направление Троян – Ловеч;
група Врабево, Дебнево, Гумощник, разположени в североизточната част на
общинската територия по транспортното направление Априлци – Ловеч.

В съответствие с изявените проблеми в анализа с пространствения модел в ОУПО се
дават предложения за устройствени мерки и действия. Те са насочени вътре в селищната
територия на селата и ще се решават с подробни устройствени планове и чисто
благоустройствени мероприятия за подобряване на техническата инфраструктура, уличната
мрежа и селищното благоустройство. Включването на смесени функции на зоната ще даде
решение за преструктурирането и устройството на производствените терени предимно в
бившите стопански дворове.
8.3. ПРИОРИТЕТНИ ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
На базата на възприетия подход за определяне на приоритетни зони за въздействие в
ПИРО Троян са определени три зони, които имат най-голям потенциал да повлияят
положително върху социално-икономическото развитие на общината.
Първата е зоната на общинския център – гр. Троян. Изборът е мотивиран с няколко
аргумента:

▪ Зоната напълно съвпада с устройствената концепция на ОУПО, която дефинира,
урбанистичното ядро (гр. Троян) като зона за провеждане на „интензивна
устройствена политика за интегрирано градско развитие“. В тази зона са предвидени
и най-много интервенции, за които има необходимост от инвестиции.

▪ В периода 2014-2020 година за територията на гр. Троян е изготвен и се прилага ИПГВР
(интегриран план за градско възстановяване и развитие). За неговото изпълнение са
изготвени множество инвестиционни проекти (във фаза „работен проект“), за чиято
реализация не е достигнал времеви или финансов ресурс.
Поради тази причина в Програмата за реализация голяма част от приоритетните
проекти за изпълнение на Община Троян са съсредоточени в рамките на града и в
непосредствена близост до него.
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Втората приоритетна зона за въздействие е за курортни и туристически функции.
Тя отново е в синхрон с предвижданията на устройствената концепция на ОУПО Троян. В нея
са определени три под-зони от дефинираните в ОУПО „курортно-туристически локации“.
Мотивите за избора на зоната (и под-зоните) е стремежът на местната администрация все
повече да утвърждава собствена марка за община Троян, свързана с различни видове туризъм.
Определянето на тази зона за въздействие дава възможност за целенасочена политика и
подкрепа както към вече утвърдени, но не достатъчно развити забележителности, така и към
широко популярни локации.
Под-зона 1: обхваща ареала около и между селата Черни Осъм и Орешак. В тази подзона освен безспорната забележителност – Троянския манастир („Успение Богородично“) и
чудотворната икона Св. Богородица Троеручица, се намира и Природонаучният музей в с.
Черни Осъм. районът е известен още и със своите занаяти. В Орешак се провеждат няколко
значителни събития, които допълнително допринасят за атрактивността на зоната. Това са
националните и международни изложби с предмети на художествените занаяти и изкуствата,
популярният, не само в района, Български фестивал на сливата и много други. Благодарение
на тези свои качества зоната има допълнителен потенциал за развитие, за което е необходима
целенасочена подкрепа и инвестиции.
Под-зона 2: е заключена в ареала около селата Чифлик, Бели Осъм, Балканец и
Беклемето. Районът е известен със своите минерални води с различни лечебни свойства, както
и с великолепни природни забележителности. Резерватът ‚Козя стена“ в района е едно от
малкото места в Европа, където все още може да се види еделвайс. Освен това се предлагат
традиционни за района кулинарни специалитети. В зоната са съсредоточени голяма част от
местата за настаняване в общината, но достъпът до тях има нужда от подобрение.
Под-зона 3: е определена около и между селата Шипково и Терзийско. Първото е
известно с минералните си води, докато второто – с бившите си цехове за керамични съдове,
но в момента занаятът се упражнява спорадично в личните стопанства. Въпреки това от района
на селото се разкриват красиви панорамни гледки към Стара планина, защото то е
единственото разположено по билото на планинско възвишение. Под-зоната дава възможност
за балансирано съчетание между балнеология и планински (с разходки сред природата)
туризъм. Тази зона предлага възможности за съвместни партньорски инициативи със
съседната зона „Рибарица“, което може да се превърне в добра практика от общо-регионално,
дори национално значение.
Всички предвидени в ПИРО дейности в приоритетните зони за въздействие и тези
със специфични характеристики, попадащи в обхвата на НП „Централен Балкан“,
следва да се извършват при стриктно съблюдаване на действащия План за управление
на „Централен Балкан“ и определените в него зони, които определят конкретни режими и
норми, съобразно чл. 19 от ЗЗТ.
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Фигура 45. Схема на приоритетните зони за въздействие
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9. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО И ОПИСАНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИЯ
ПОДХОД ЗА РАЗВИТИЕ
Програмата за реализация е неизменна част от ПИРО, като нейното наличие е основно
условие за реализацията на целите, заложени в документа, по определените приоритетните
направления за развитие. Спазвайки „Методическите указания…“ на МРРБ програмата за
реализация е изготвена при прилагането на интегрирания подход в стратегическото
планиране.
В научната литература има множество определения за „интегриран подход“, но може
би най-често са следните схващания за него:

▪ с подхода се цели предотвратяване появата на социални и териториални различия, чрез
по-добра съгласуваност между отделните участници в планирането и управлението на
територията;

▪ следва да се вземат предвид множеството компоненти на територията (природни,
социално-икономически, политически и др.) и наличните и потенциални
пространствени взаимодействия (връзка „град-село“, мобилност и достъпност,
биоразнообразие, местно-национално/регионално) в управлението на ресурсите.
Интегрираният подход се основата на три основни характеристики:
мултидисциплинарност; има пространствено измерение; решенията се вземат в партньорство.
В този смисъл, при изготвянето на програмата за реализация на ПИРО този подход е
приложен.
Първо, в хода на цялата разработка, както и при дефинирането на проектните
предложение е спасен принципа на партньорството. Различни групи от заинтересовани лица
имаха възможност да отправят и защитят своите проектни идеи и инициативи.
Второ, ПИРО е изготвен от мултидисциплинарен екип, който притежава компетенции
в съответните направления по компонентите на анализа и стратегическата част.
Трето, голяма част от предвидените мерки има конкретно пространствено измерение.
Изключение правят само мерките, които имат „хоризонтален“ характер“ (ползите от тях са за
цялата територия на общината).
Освен това програмата по своята същност е интегрирана, защото чрез нея се
разпределят наличните финансови, времеви, организационни и кадрови (човешки) ресурси на
общината.
Програмата цели да изведе най-подходящите за реализация проекти, които са
подчинени на заложените мерки по приоритетните направления за развитие. Допълнително са
подбрани редица приоритетни за общината проекти, за които има проектна готовност или чрез
тяхната реализация ще се постигне значително подобряване на социално-икономическите
характеристики на територията.
Всеки от предложените проекти е остойностен, освен тези дейности, за които не са
необходими средства за реализацията им. Допълнително е посочена отговорната структура
и/или потенциалните партньори за реализацията, срока за изпълнение (в месеци), както и
територията, на която ще се реализира, ако е приложимо. По този начин се осигурява стабилна
основа за изпълнението на плана.
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Посочените в програмата за реализация проекти и инициативи принадлежат към
определена мярка от приоритетните направления за развитие. Въпреки комплексния характер
на редица проекти и техния принос към повече от едно приоритетно направление, в
програмата е посочена преобладаващата им принадлежност само към едно от тях.
Програмата за реализация на ПИРО включва още колона „с възможност за
допринасяне към Програмата за развитието на туризма“, в която са отбелязани (със знак ✔)
проектите и инициативите, които следва да се включват в годишните програми за развитието
на туризма на община Троян.
Програмата за реализация е неразделна част от ПИРО и е представена в Приложение
1. Част от нея е Индикативен списък на важни за общината проекти (Приложение 1-А), които
са включени в ПИРО.

Посочените финансови източници са индикативни актуални към момента на
завършване на Плана за интегрирано развитие на община Троян. Поради факта, че програмите
за периода 2021-2027 г. все още са в процес на разработване, който се очаква да продължи и
през 2021 г. прави трудно прогнозирането на по-точни финансови източници. Това ще наложи
последваща актуализация на Програмата за реализация, след одобрението на националните
програми. Същото е регламентирано в чл. 22, ал. 1, т.1 от ППЗРР.
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10. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И МЕРКИ ЗА
АДАПТИРАНЕ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА
ОТ БЕДСТВИЯ
10.1. СПЕЦИФИКА И ПРОБЛЕМАТИКА НА ИЗМЕНЕНИЯТА НА КЛИМАТА
Климатът се дефинира като многогодишния режим на времето, характерен за дадена
местност, в зависимост от географското й положение. Изменението се отнася до „промяна в
климата, дължаща се пряко или косвено на човешката дейност, която променя състава на
глобалната атмосфера и която е в допълнение към естествената променливост на климата,
наблюдавана в сравними периоди от време“1.
Според голяма част от съвременните теории и изследвания, посветени на климатичните
промени, следствие на т.нар. „парников“ ефект, се наблюдава постепенно покачване на
средногодишните температури на Земята. Основен принос за това имат генерираните
парникови газове (ПГ), чиито количества зависят от човешката дейност. Най-голям принос за
общите емисии на ПГ в България имат сектор „Енергетика”, следван от сектор „Транспорт”.
Други два сектора – „Бит и услуги” и „Отпадъци” – също имат значителна роля за
формирането на ПГ. В последните години те се характеризират с тенденция на нарастване на
емисиите в тях, дължащо се повишения стандарт на живот, довеждащ до по-голяма енергийна
консумация и отделяне на повече отпадъци от различни продукти и активности.
10.2. ФАКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА В БЪЛГАРИЯ2
▪ От края на 70-те години на миналия век в България се наблюдава тенденция към
затопляне, като през втората половина на ХХ век зимите са по-меки.

▪ 20 от последните 24 години след 1989 г. са с положителни аномалии на средната
годишна температура на въздуха, спрямо климатичната норма (1961-1990 г.).

▪ Средната годишна температура през 2011 г. е с 0,4°C над климатичната норма. Това е
поредната, 14-та година, с температури по-високи от обичайните за страната.

▪ Най-дълги периоди на засушаване са наблюдавани през 40-те години и последните две
десетилетия на ХХ век, а най-значителните суши – през 1945 и 2000 г.

▪ Наблюдават се повече и по-дълги периоди на засушаване, следвани от сериозни бури и
тежки наводнения с разрушения и жертви.

▪ Увеличава се честотата на екстремните метеорологични и климатични явления като:
значително увеличение на средния брой дни с денонощни суми на валежите над 100 мм
– с около 30% за периода 1991-2007 г. спрямо базисния период (1961-1990 г.);
увеличение на регистрираните в метеорологичната мрежа случаи с проливни валежи;
зачестяване на случаите на пролетно-летен тип облачност с валежи от дъжд,
гръмотевични бури и градушки през зимни месеци като януари и февруари; увеличена
честота на средния брой дни с гръмотевични бури и градушки през април и септември
в периода 1991-2006 г., спрямо същите за базисния период.

▪ Годишната амплитуда между максималната и минималната температура на въздуха
намалява – минималната температура се повишава по-бързо от максималната.

Национала стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие за Р България.
Изводите са от „Трети национален план за действие по измененията на климата за периода 2013-2020 г., по данни на
НИМХ към БАН
1
2
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▪ Снежните месеци в планините намаляват, а дебелината на снежната покривка показва
трайна тенденция към изтъняване.

▪ Горната граница на широколистните гори се измества към по-голяма височина.
▪ Данните от фенологичните наблюдения показват изпреварване в развитието със 7-15
дни в различните климатични райони, което недвусмислено свидетелства за затопляне
на климата през последните 30 години, в сравнение с предишни периоди.
10.3. ОБЩИ ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ДЕЙСТВИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА
КЛИМАТА
Стремежът на Европейския съюз е да осигури устойчиво развитие на всички жители в
Общността. Това е развитие, при което се „задоволяват нуждите на настоящето, без да се
застрашават възможностите на бъдещите поколения да задоволяват своите нужди”.
Затова и устойчивото развитие обхваща три аспекта – социален, икономически и екологичен.
Тази концепция се дефинира не само като отделна и независима, а като хоризонтална
политика, от която останалите общи и секторни политики и управленски процеси следва да
бъдат йерархично зависими, т.е. устойчивото развитие трябва да бъде водещият принцип при
взимането на решения на всички нива – наднационално, национално, регионално и местно.
Неразделна и много важна част от темата на устойчивото развитие е проблематиката
свързана с изменението на климата. Това се признава и от Европейския съюз, който
утвърждава Европейски зелен пакет – пътна карта за постигане на устойчивост на
икономиката на ЕС. Това е нова стратегия за растеж, която има за цел превръщането на ЕС в
справедливо и благоденстващо общество с модерна, ресурсно ефективна и
конкурентоспособна икономика, в която през 2050 г. няма да има нетни емисии на парникови
газове и икономическият растеж не зависи от използването на ресурси. Зеленият пакт е
неразделна част от стратегията на Европа за изпълнение на програмата ѝ до 2030 г. в отговор
на дефинираните от Организацията на обединените нации цели за устойчиво развитие.
Пакетът включва редица стратегии в различни области като промишленост, биоразнообразие
и други.
На национално ниво, през 2012 година е приет и Трети национален план за действие
по изменение на климата с хоризонт до 2020 година. Той определя политиката на България
в областта на климатичните промени и се основава на приетите от страната ни международни
ангажименти с ратифицирането на Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата
/РКООНИК/, Протокола от Киото, последващото Парижко споразумение, както и
европейското законодателство в тази област.
Най-голямо влияние в периода 2021-2027 г. ще има, приетата през 2019 г. от
Министерски съвет, Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и
План за действие с хоризонт 2030 година. Тя отразява новият контекст на политиките,
свързани с климатичните промени. В нея е зададена рамка за действия за адаптиране към
изменението на климата (АИК) и приоритетни направления до 2030 г., като идентифицира и
потвърждава необходимостта от действия за АИК както за цялата икономиката, така и на
секторно ниво. Включените в нея сектори са: „Селско стопанство“, „Биологично разнообразие
и екосистеми“, „Енергетика“, „Гори“, „Човешко здраве“, „Транспорт“, „Туризъм“, „Градска
среда“ и „Води“. Управлението на риска от бедствия се разглежда като междусекторна
(интегрирана) тема.
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10.4. ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА НА ДЕЙСТВИЯТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА
КЛИМАТА
Република България е страна, ангажирана по Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата (РКООНИК, 1999 г.), Протокола от Киото (2002 г.), новото рамково
международно споразумение (2012 г.), както и по Парижкото споразумение (2015 г.) Това
задължава България да се стреми към следното:

▪ Намаляване на вредните емисии от парникови газове в атмосферата;
▪ Оценка на въздействието на климатичните промени спрямо социално-икономическото
развитие;

▪ Насърчаване на научните изследвания свързани с въвеждането на нисковъглеродна
икономика;

▪ Формиране на обществено осъзнаване относно екологичните проблеми и
предизвикателства.

▪ На всеки пет години да представя подробен план с мерки, които ще спомогнат за
справянето с изменението на климата.
Българските задължения се регламентират от националното законодателство чрез
Закона за ограничаване изменението на климата (ЗОИК). Чл. 2 от ЗОИК определя
неговата основна цел: „...да гарантира намаляване на емисиите на парникови газове като
основен елемент в политиката по ограничаване изменението на климата и да осигури
дългосрочното планиране на мерките за адаптация към климатичните промени”.
Законът посочва и най-важните хоризонтални мерки, които водят до намаляване
емисиите на парникови газове:

▪ Повишаване на енергийната ефективност;
▪ Повишаване на дела от енергията от възобновяеми източници;
▪ Улавяне и оползотворяване на метан;
▪ Залесяване, повторно залесяване и промени в земеползването;
▪ Насърчаване преминаването към видове транспорт с ниски емисии;
▪ Насърчаване използването на обществен транспорт;
▪ Развитие на научноизследователска дейност с оглед развитието на ефективна „зелена”
икономика;

▪ Повишаване на административния капацитет за изпълнение на екологична политика;
▪ Повишаване на осведомеността на гражданите по въпросите за изменението на
климата.
Закона за опазване на околната среда също има отношение към климатичните промени,
тъй като в него се регулира стратегическия процес във всички области на защита, мониторинг
и управление на околната среда. В него се посочват принципите за включване на политиките
в областта на околната среда (включително политиките в областта на климата и биологичното
разнообразие) в други сектори.
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10.5. ОБЩИ ХОРИЗОНТАЛНИ МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗМЕНЕНИЕТО НА
КЛИМАТА
Представената рамка поставя изискванията за целенасочено и последователно
планиране и реализиране на мерки и дейности свързани с изменението на климата. Общите
хоризонтални мерки са два основни вида:

▪ Мерки за ограничаване изменението на климата (предприемането на превантивни
мерки, свързани с ограничаване на вредното въздействие на човешката дейност,
допринасящо за парниковия ефект);

▪ Мерки за адаптация към изменението на климата (предприемането на мерки, свързани
с предвиждането и определянето на негативните социални и икономически последици,
свързани с измененията на климата; преодоляване на възникналите щети;
идентифициране на възможностите, появили се следствие климатичните изменения).
Първият тип мерки са свързани с анализ и оценка на антропогенните фактори, които
довеждат до увеличение на вредните емисии на парникови газове. Следват необходимите
превантивни действия, които да неутрализират източниците на вредни емисии. Необходимо е
да се осигурят ефективни начини, които да гарантират осъществяването на функциите,
зависими от заменените енергийни източници.
Вторият тип мерки е насочен към вече възникналите изменения на климата. Мерките
за адаптация включват и точно предвиждане на предстоящите негативни явления и процеси,
застрашаващи производството и потреблението на обществата. Необходимо е да се заложат
мерки, които не само реагират спрямо настоящата ситуация, но и предхождат появата на
бъдещи щети. Мерките за адаптация следва да се разглеждат и като начин за разглеждане на
климатичните изменения като възможност. Наложените проблеми и ограничения позволяват
преразглеждането и преоткриването на по-слабо популярните и използвани потенциали,
стимулиращи устойчиво развитие.
Гореизложеното и действащата към настоящия момент стратегически и законова рамка,
позволяват да бъдат откроени някои основни хоризонтални мерки, които да ръководят
политиките и да обосновават дейностите и проектите на община Троян в периода 2021-2027
година. Те се основават на приетия от Министерството на околната среда и водите Трети
национален план за действие по изменение на климата.
Таблица 22. Мерки за ограничаване и адаптация към изменението на климата

Мерки за ограничаване изменението на
климата

Мерки за адаптация към изменението на
климата

Прилагане на общите принципи и изисквания, свързани с изменението на климата, в секторните
документи на екологичната политика на община Троян
Формиране на партньорски модели и мрежи за подобряване на екологичната обстановка и
качеството на живот в община Троян
Повишаване на публичната информираност и ангажираност относно екологичните въпроси, в т. ч.
и изменението на климата
Повишаване на административния капацитет на община Троян за изпълнение на екологична
политика и реализиране на дейности и проекти в сферата
Повишаване на енергийната ефективност на
Ефективно използване на водните ресурси.
жилищни, административни и производствени
Подобряване на водоснабдителната и
сгради
канализационната мрежа
Разработване и прилагане на правила и
Повишаване използването на възобновяеми
нормативи за устройство и застрояване,
енергийни източници
съобразени с климатичните промени
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Развитие на „зелена икономика” чрез внедряване
на иновативни технологични и организационни
подходи; сътрудничество между образование и
производство
Съхраняване на горския фонд и залесяване на
незалесени територии
Ограничаване употребата на нитрати и
пестициди в селското стопанство
Осигуряване на условия и насърчаване на
пешеходното и велосипедното движение
Подобряване на системата за управление на
отпадъците
Закриване и рекултивация на
нерегламентираните замърсявания
Ускорена газификация за битови,
производствени и публични потребители
Улавяне на биогаза в ПСОВ
Засилен контрол върху запалването на
стърнищата

Изграждане на съоръжения срещу наводнения.
Поддържане и регулярно почистване на
отводнителните канали и съоръжения
Изграждане на съоръжения за защита и ранно
известяване при горски пожари
Селектиране на сухоустойчиви култури и
използването им в земеделието
Опазване на съществуващите и обособяване на
нови екологични култури, които улесняват
миграциите на животинските видове
Въвеждане на водоспестяващи и
енергоспестяващи технологии

10.6. ПРИНОС НА ПИРО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙСТВИЯТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА
КЛИМАТА
Разработването на ПИРО Троян се основава на разумни и реалистични предложения за
решаване на проблемите и реализиране на потенциалите едновременно в социалната,
икономическата и екологичната сфера. Екологичната проблематика е неразделна част от
аналитичната и стратегическата част на плана. В плана е описано състоянието на компонентите на околната среда. Вниманието е фокусирано върху компонентите на околната среда
и управлението на отпадъците в общината. Посочени са най-важните проблеми и рискове за
състоянието на околната среда в общината. Екологичните силни и слаби страни имат
присъствие и в SWOT анализа към ПИРО.
Проблемите на околната среда са пряко застъпени в стратегическата част на ПИРО за
развитие на общината и по-специално в мерките към всяка приоритетна област. В следващата
таблица са показани мерките от ПИРО, които допринасят за постигането на целите, заложени
в Национална стратегия за адаптация към изменението на климата, групирани по сектори на
българската икономика.
Изброените мерки направляват конкретните инициативи и инвестиции на община
Троян. Мерките са обезпечени от конкретно дефинирани проекти или дейности,
систематизирани в Програмата за реализация на ПИРО.
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Таблица 23. Мерки в ПИРО, които допринасят за постигане на целите на Националната стратегия за АИК
Сектор

Селско
стопанство

Рискове

Цели

Промени в продължителността на вегетационния сезон

Устойчиво управление на
селскостопанските практики за
адаптиране към изменението на
климата

Агро-фенология (по-ранно цъфтене на дърветата, по-дълъг сезон за
лозята и промени в другите естествени цикли на културите, което
оказва влияние върху крайните добиви. )

Насърчаване на капацитета за
адаптиране и информираност в
селскостопанския сектор

Добиви от реколтата. Прогнозират се промени в обема на добивите
от основните култури (зимна пшеница, царевица и слънчоглед)
поради предвижданото покачване на температурата и намалените
валежи. Увеличаването на концентрацията на въглероден диоксид
(CO2) в бъдеще може обаче да създаде условия за подобряване на
добивите от някои култури.

Насърчаване на научните
изследвания и иновациите за
адаптиране към изменението на
климата

Мерки/Дейности в ПИРО,
допринасящи за постигане на
целите

Повишен риск от разпространение на вредители, болести и плевели. Укрепване на политиката и
правната рамка за адаптиране на
селскостопанския сектор
Неблагоприятни ефекти върху животновъдството
Увеличен риск от засушаване, ерозия, опустиняване и засоляване на
почвите
Риск от недостиг на вода

Мярка 2.1. Опазване на
околната среда и изграждане на
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Сектор

Рискове

Цели

Мерки/Дейности в ПИРО,
допринасящи за постигане на
целите
екологична култура за
устойчиво развитие на
общината и инвестиционна
привлекателност

Неблагоприятно въздействие върху рибарството и аквакултурите
Загуба на генетично разнообразие

Подобряване управлението на
екосистемите

Нарушаване на жизнения цикъл на видовете и фенологичните фази

Подобряване на управлението на
знанията и комуникацията със
заинтересованите страни относно
адаптацията на екосистемите

Биологично
разнообразие
и екосистеми Влошаване на местообитанията
Въздействие върху предоставянето на екосистемни услуги

Създаване на пространство за
БРиЕС (биологично разнообразие
и екосистеми)
Укрепване на устойчивостта към
климатичните промени чрез
намаляване на натиска, който не е
свързан с изменението на
климата

Мярка 2.1. Опазване на
околната среда и изграждане на
екологична култура за
устойчиво развитие на
общината и инвестиционна
привлекателност

Устойчиво използване на
регулиращите и културни
екосистемни услуги за адаптация
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Сектор

Енергетика

Рискове
Несигурност при производството на електрическа енергия

Изграждане на институционален
капацитет, познаване и
използване на данни за
адаптиране

Намаляване ефективността на производството на слънчева и
вятърна енергия

Включване на съображенията за
промяна на климата в
политиките, плановете и
финансовите механизми в
енергийния сектор

Промяна в търсенето на енергия

Включване на устойчивостта към
климатичните промени в
проектирането и инженеринга

Повреда на инфраструктурата и прекъсвания

Увеличаване устойчивостта на
енергийните доставки

Намалена потребност от отопление
Специфични за видовете физиологични реакции

Гори

Цели

Мерки/Дейности в ПИРО,
допринасящи за постигане на
целите

Внедряване на мерки за
енергийна ефективност в
многофамилни жилищни
сгради и подобряване на
достъпа на хора с увреждания
(към мярка 3.5.)

Подобряване на базата от знания
и повишаване на осведомеността
за адаптиране към изменението
на климата

Неясноти относно взаимодействието между видовете

Подобряване и защита на
горските ресурси

Големи площи с иглолистни насаждения на твърде малки
надморски височини

Подобряване на потенциала за
устойчиво използване на
горските ресурси

Мярка 2.4. „Регенерация на
природни територии и
превенция на риска“
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Сектор

Рискове

Цели

Повишена вероятност от големи пожари и други нарушения

Мерки/Дейности в ПИРО,
допринасящи за постигане на
целите
Мярка 2.4. Регенерация на
природни територии и
превенция на риска

Подобрени условия за инвазивни видове
Доминиране на употребата на дървесина като дърва за огрев

Човешко
здраве

Влияние на температурата и влажността върху здравето

Подобряване на управлението за
адаптиране

Спешни последици за здравето, свързани с метеорологичните
условия

Създаване на база от знания и
осведоменост относно
адаптацията

Промяна в ефектите върху здравето, свързани с валежите

Адаптиране на външната среда за Разработване на
намаляване въздействието на
паркоустройствен проект за
климатичните промени върху
създаване на парк „Къпинчо“
здравето
(към мярка 2.2.)
Разработване на
паркоустройствен проект за
създаване на парк „Турлата“ изграждане на първи етап от
проекта (към мярка 2.2.)
Създаване на алеи за отдих в
крайбрежната зона на р. Бели
Осъм - Централна градска част
(към мярка 2.2.)
Градска градина „Парк Лъгът“,
разположена в УПИ XII – „За
обществено обслужване“, кв.
323 (поземлен имот с
идентификатор 73198.506.660),
гр. Троян (към мярка 2.2.)
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Сектор

Рискове

Цели

Мерки/Дейности в ПИРО,
допринасящи за постигане на
целите
Парково пространство в парцел
III-297 „За градина“ в кв. 308
по плана на гр. Троян (към
мярка 2.2.)

По-малък брой туристи

Приобщаване на адаптирането
към изменението на климата в
процеса на разработване на
политики и правната рамка за
туристическия сектор

По-кратък зимен сезон

Повишаване на осведомеността и
базата от знания за адаптиране
към изменението на климата в
туристическия сектор

По-кратък среден престой

Изграждане на адаптивен
капацитет в туристическия сектор

Здравни проблеми с туристите

Разработване на специфични
адаптивни действия за
туристическия сектор

Мярка 1.1. „Развитие на
традиционните отрасли в
икономиката на общината“

Туризъм
Мярка 1.4. „Успешното
представяне и популяризиране
на общината като място за
развитие на бизнес, логистика и
туристически посещения“
Мярка 1.5. „Създаване на
интегриран туристически
продукт, обвързващ
традиционните, културните и
природните дадености на
региона с цел постигане на
целогодишност на
туристическия сезон“
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Сектор

Рискове

Цели

Мерки/Дейности в ПИРО,
допринасящи за постигане на
целите

По-лоши условия за отдих на открито
Повреждане на туристическата инфраструктура
Влошен достъп до туристическите дестинации
Недостиг на вода
По-дълги летни и извън летни сезони
Развитие на нови туристически продукти
Привличане на нови перспективни туристически пазари
По-малка нужда от енергия за отопление през зимните и ранните
сезони
Наводнения

Изграждане на институционален
капацитет и база от знания в
транспортния сектор

Свлачища

Включване на въпросите за
адаптиране към изменението на
климата в ключовите процеси на
планиране и вземане на решения

Транспорт

Виелици и снеговалежи
Екстремни горещини
По-високите температури, водещи до формирането на топлинни
острови
Градска
среда
Изключително ниски температури и студени вълни

Укрепване на политиката и
правната рамка за включване на
адаптацията към изменението на
климата
Изграждане на капацитет за
адаптиране
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Сектор

Рискове
Наводненията ще се увеличават по честота

Разработване на финансови,
социални и политики за
управление на риска с оглед
адаптиране към изменението на
климата

Градушките

Подобряване управлението на
знанията, научните изследвания,
образованието и комуникацията
със заинтересованите страни
относно адаптирането

Продължителните валежи
Свлачищата
Недостиг на водни ресурси
Опасностите от наводнения и суша

Води

Цели

Мерки/Дейности в ПИРО,
допринасящи за постигане на
целите

Подобряване на управлението за
адаптиране
Укрепване на базата от знания и
осведоменост относно
адаптацията
Подобряване на адаптивното
управление на инфраструктурата
на водната система
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11. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ И ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА
ПИРО
11.1. СЪЩНОСТ НА СИСТЕМАТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА
Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО цели осигуряването на
ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на целите за интегрирано устойчиво местно
развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на планираните дейности и
проекти.
Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите на
плана на основата на резултатите от подготовката и изпълнението на мерките и проектите,
включени в Програмата за реализация на плана и на база на определените индикатори за
наблюдение и оценка.
Основните задачи пред системата са да предложи адекватно дефинирани дейности, тяхното информационно обезпечаване, както и взаимодействието между всички участващи в
наблюдението и оценката структури. Част от системата за наблюдение е и публичното
представяне на резултатите от мониторинга и произтичащите от това бъдещи управленски
решения.
11.2. УЧАСТВАЩИ СТРУКТУРИ И ФОРМИ НА КОМУНИКАЦИЯ
Основните участващи структури и форми на комуникация при наблюдението и
оценката на ПИРО са регламентирани в ЗРР и правилника за неговото прилагане.
Общинският съвет е ръководният орган за наблюдение на ПИРО.
Кметът на общината организира наблюдението на ПИРО. Основният инструмент за
наблюдение и оценка на реализацията на плана е годишният доклад, подготвян в началото на
всяка година от програмния период, с изключение на първата. Кметът въвежда и контролира
процедурата за подготовката на доклада, след което предлага завършения документ за
одобрение от общинския съвет.
Специализираните дирекции и отдели в общинската администрация активно се
включват във всички етапи на разработването и реализацията на ПИРО. Тяхната роля е да
осъществяват необходимата комуникация и координация с всички останали участващи
страни. Съществена роля е и предоставянето на експертна дейност при подготовката на
годишните доклади.
Задължително е въвличането на институциите, предоставящи нужната информация
за проследяване на плана, съобразно с неговите индикатори. Основните източници на
информация са Националният статистически институт, РИОСВ, Регионална здравна
инспекция, Регионално управление на образованието, Агенцията по заетостта, различни
представителни проучвания на местната администрация, неправителствени организации и
експертни колективи.
Заинтересованите страни обхващат представители на областната администрация,
неправителствения сектор, частния сектор, образователните и културни институции,
професионалните общности, както и други групи лица, определени в комуникационната
стратегия.
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11.3. ДЕЙНОСТИ ПО НАБЛЮДЕНИЕТО И ОЦЕНКАТА НА ПЛАНА
Основна дейност по наблюдението на ПИРО е изготвянето на годишни доклади за
неговото изпълнение, които се представят на широка общественост. Изводите от тях са основа
за изготвянето на междинна и последваща оценки на ПИРО, както и аргумент за
актуализирането му, при необходимост.
Компетентните органи следва да предоставят информация относно предприетите мерки
за осигуряване на публичност на плана, идентифицираните проблеми и предложения за
тяхното преодоляване, използваните начини за събиране на информация, функционирането на
формираните партньорства. Докладът се обсъжда и приема от общински съвет.
Съществена функция на ОбС и кмета е планирането на вътрешна организационна
структура, където са детайлно разпределени задълженията на специализираните общински
дирекции и отдели, поддържащи процеса по наблюдение на ПИРО.
Изработването на междинна оценка на настоящия ПИРО е предвидено за 2024 година.
Междинната оценка следва да проследи:

▪ досегашния прогрес на плана;
▪ оценка на степента на постигане на съответните цели;
▪ оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
▪ изводи и препоръки за изпълнението на съответния документ.
Тя следва да се изработи от експертен екип при взаимодействие между всички
заинтересовани страни, предоставящи становище за досегашните резултати от плана.
Неразделна част от изготвянето на оценката са определянето на начините за събиране и
обработка на информация, приложението на системата от индикатори. В заключителната си
част междинната оценка следва да формулира насоки за корекции на плана, ако такива са
необходими.
Извършването на дейностите изисква екип, предоставящ нужната експертна дейност, и
активно взаимодействащ със специализираните администрации в общината и областта.
Ключова роля изпълняват заинтересованите страни, предлагащи необходимата информация и
своите гледни точки, заедно със специализираните институции, съхраняващи нужната
статистическа информация. Кметът внася документа за обсъждане пред общински съвет,
който го одобрява и по този начин формално завършва междинната оценка.
11.4. ПОДХОД ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА СИСТЕМАТА ОТ ИНДИКАТОРИ
Системата от индикаторите е неизменна част от цялостната система за наблюдение,
оценка и актуализация на ПИРО. Тя е основен обективен инструмент за проследяване
изпълнението му. Изборът на подходящи индикатори се базира на специфичните
характеристики на стратегическата част на ПИРО и съвременните методи за наблюдение и
оценка на стратегическото планиране, както и на Методическите указания за разработване и
прилагане на ПИРО за периода 2021-2027 г.
Процеса на разработването на системата от индикатори за настоящия ПИРО премина
през три етапа:

▪ Преглед на научна литература и системи от индикатори използвани в сферата на
регионалното и местно развитие;
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▪ Систематизиране на приложими индикатори и дефиниране на нови;
▪ Анализ, организиране и избор на подходящи индикатори за целите на настоящия
ПИРО.
Методиката, използвана при разработването на индикаторите за наблюдение и оценка
на ПИРО, е така наречената SMART (умен). Наименованието й произлиза от първите букви на
критериите, на които трябва да отговарят индикаторите, на английски език, а именно:

▪ Specific (специфични) – съответстващи на целите и приоритетите;
▪ Measurable (измерими) – избраните индикатори са насочени към желаното бъдещо
състояние (в сравнение с базовата стойност), съобразно визията и заложените цели на
плана. Също така те са количествено определени, така че да се позволява тяхното
сравнение;

▪ Available (Achievable/постижими) – индикаторите позволяват да бъдат измервани в
определени интервали от време, чрез данни от официални източници на информация;

▪ Relevant/Realistic (реалистични) – индикаторите ще са пряко свързани с целите на плана
и в същото време са реалистични;

▪ Timely (съобразени с времето) - заложената стойност на индикатора трябва да бъде
постигната в ограничен период от време, което е взето предвид при неговото
дефиниране.
Целевите стойности на индикаторите са съобразени с прогнозното демографско,
икономическо, социално и екологично развитие на общината.
Адекватното измерване на прогреса на ПИРО зависи от точността на началните
стойности на отделните индикатори, които са определени от официални източници на
информация.
Целесъобразно е за нуждите, както на настоящия план, така и за бъдещето обективно
измерване на различни области в развитието на общината, да се разработи и поддържа
информационна база за всички предвидени индикатори. Базата данни следва да се поддържа
от общинската администрация и нейните специализирани звена и отдели. За успешното
събиране на нужната информация е необходимо активно, периодично и регламентирано
взаимодействие между общинските звена и представителите на експлоатационните ведомства,
териториалните подразделения на националните дирекции, неправителствения и частния
сектор. Това ще позволи на общинските власти да поддържат справочник, които следва да
бъде неразделна част от дейностите по организирането и представянето на годишните доклади
за изпълнение на ПИРО, заложени в системата за наблюдение и оценка на плана.
Системата от индикатори е структурирана в два основни направления, напълно
удовлетворяващи „Методическите указания…” на МРРБ – индикатори за продукт и
индикатори за резултат. Съвместно, двата типа индикатори позволяват да се определи
степента на постигане на целите и приоритетите заложени в ПИРО на община Троян.
Допълнително, в „Методическите указания…“ са регламентирани специфични индикатори,
който са свързани с определение в плана приоритетни зони за прилагане на интегриран подход
(зони за въздействие). Чрез тях се оценява приносът на интервенциите както към развитието
на конкретната територия в рамките на зоната, така и към развитието на цялата община.
Доколкото тези индикатори отчасти съвпадат с определените индикатори за продукт (по
приоритетни направления), специфичните индикатори в таблицата по-долу са маркирани в
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цвят, а в скоби е представено количеството, което следва да достигнат до края на
действието на ПИРО.
Стратегическите цели представят желаното и възможно бъдещо състояние, докато
приоритетните направления представляват областите на действие и въздействие. Двата
елемента изискват към тях да се приобщят различни индикатори.
11.5. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ
За набиране на изходните стойности на избраните индикатори са използвани различни
източници на надеждна информация: НСИ – данни от текущата статистика; Дирекция „Бюро
по труда; Информационната система за управление и наблюдение на структурните
инструменти на ЕС в България 2014-2020 (ИСУН 2020); годишни доклади по изпълнението на
ОПР 2014-2020 г. и експлоатационните дружества.
11.6. ВИДОВЕ ИНДИКАТОРИ
Съобразно с „Методическите указания...”, индикаторите за резултат са насочени към
реализацията на целите, докато индикаторите за продукт са свързани с действията в рамките
на отделните приоритетни направления. Първият вид следва да оцени цялостната ефективност
на стратегията и какво е достигнатото състояние на общината, спрямо визията и
стратегическите цели до 2027 г. Вторият вид индикатори могат да бъдат съотнесени към
постигнати резултати в определените области на развитие и съдържащите се в тях мерки и
ключови проекти, включени в програмата за реализация на ПИРО.
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11.6.1. ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ
Отчитат изпълнението на стратегическите цели и имат значение за цялостната оценка на ефективността на плана. Индикаторите за
резултат отразяват очаквания синергичен ефект от изпълнението на заложените мерки по приоритетни направления. В този смисъл, те
надграждат тези за продукт, като стремежът е да покажат цялостно ситуацията в общината.
№

Индикатор за резултат

Източник на
информация

Базова стойност
(година на
отчитане)

Целева стойност
(2027 г.)

НСИ

96 (2018 г.)

100

Процент

НСИ

32 (2018 г.)

35

Брой

НСИ

59,91 (2018 г.)

65

Хил. евро

НСИ

20 291,80 (2018 г.)

25 000

Хил. лв.

НСИ

56 (2018 г.)

72

Мерна
единица

Стратегическа цел 1: Икономически просперитет и конкурентоспособност
Размер на средната брутна годишна работна заплата спрямо този
1.
Процент
на областта
2.

Дял на произведената продукция в общината от цялата за област
Ловеч

3.

Брой нефинансови предприятия на 1000 души от населението

4.

Чуждестранни преки инвестиции

5.

Произведена продукция на човек от населението

Стратегическа цел 2: Благоустроена жизнена среда при отчитане на природните дадености
1.

Коефициент на механичен прираст на населението

Промила

НСИ

-4,43 (2019 г.)

-2,1

2

Коефициент на естествен прираст на населението

Промила

НСИ

-14,8 (2019 г.)

-13,1

3.

Места в детските градини на 100 деца

Брой

НСИ

96 (2018/19 г.)

105

4.

Население на един лекар

Брой

НСИ

282 (2019 г.)

265

5.

Население на един лекар по дентална медицина

Брой

НСИ

1175 (2019 г.)

1100

6.

Загуби на вода при пренос по водопроводната мрежа

Процент

НСИ, ВиК
оператор

48

39
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№

Индикатор за резултат

Мерна
единица

Източник на
информация

Базова стойност
(година на
отчитане)

Целева стойност
(2027 г.)

20 (2020 г.)

27

Стратегическа цел 3: Социална справедливост, културна идентичност и гражданска активност

1.

Туристически атракции, включени в Единната система за
туристическа информация (ЕСТИ)

Брой

Община
Момчилград,
ЕСТИ „Регистър
на туристическите
атракции“ http://rta.tourism.go
vernment.bg/TARe
gister.aspx

2.

Брой реализирани проекти, свързани с опазването на културното
наследство

Брой

ИСУН, Община
Троян

Неприложимо

3

3.

Брой предоставяни социални услуги

Брой

Община Троян

12 (2020 г.)

15

4.

Ниво на безработица

Процент

НСИ, ДБТ

5,53 (2019 г.)

5

5.

Средна годишна брутна работна заплата

Лева

НСИ

9 954 (2018 г.)

14 235

6.

Процент на напусналите ученици до 7. Клас

Процент

НСИ, МОН

3,1 (2018/19 г.)

2
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11.6.2. ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОДУКТ
Отнасят се до наблюдението и оценката на изпълнението на определени приоритети и мерки за развитие на общината. Дефинираните
индикатори следва да бъдат количествено измерими, комбинирайки разнообразни източници на информация, представящи точна и
осъвременена информация за следените от индикаторите характеристики.
Важно: в колоната „целева стойност“ в скоби е показана стойността на съответния индикатор за приоритетните зони
(където е приложимо), определени в ПИРО – Приоритетна зона 1 „Общински център“ и Приоритетна зона 2 „Курортни и
туристически функции“.
№

Индикатор за продукт

Приоритетно направление 1: Традиции, знание и иновации – „Троянска марка“
Реализирани проекти в областта на културата и разширяване на културната
1.
инфраструктура

Мерна
единица

Източник на информация

Целева
стойност
(2027 г.)

Брой

Община Троян, ИСУН

2 (1)

2.

Изграждане на индустриални зони (паркове)

Брой

Община Троян

1 (1)

3.

Реализирани проекти за реконструирани или ремонтирани, или новоизградени
обекти за туризъм (курорти)

Брой

Община Троян, ИСУН

3 (2)

Приоритетно направление 2: Чиста природа, развиващи се инфраструктури, мобилност, свързаност и превенция на риска
1.
2.
3.
4.

Реализирани проекти за опазване и подобряване на околната среда
Реализирани проекти за облагородяване и разширяване на зелената система (паркова
среда) в общината
Реализирани проекти за реконструкция на транспортна инфраструктура (пътна, жп)
в общината
Реализирани проекти за обновяване на културни сгради (музеи, читалища) и
прилежащите им пространства

Брой

Община Троян

6 (4)

Брой

Община Троян

7 (5)

Брой

Община Троян

5 (3)

Брой

Община Троян

2 (2)

Приоритетно направление 3: Социални услуги, образование, здравеопазване
1.

Обновени (ремонтирани) обекти на образованието

Брой

Община Троян

7 (6)

2.

Изградени центрове за грижа на различни социални групи

Брой

Община Троян

3 (2)
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№
3.

Индикатор за продукт
Жилищни сгради с внедрени мерки за енергийна ефективност

Мерна
единица

Източник на информация

Целева
стойност
(2027 г.)

Брой

Община Троян

15 (10)

Приоритетно направление 4: Културно наследство, духовно и творческо развитие на личността
1.

Ремонтирани сгради-паметници на културата

Брой

Община Троян

2 (2)

2.

Изградени или обновени спортни обекти

Брой

Община Троян

2 (2)

3.

Реализирани малки проекти (до 10 000 лв.) за обновяване на градската среда

Брой

Община Троян

5

Приоритетно направление 5: Добро управление и партньорства със заинтересованите страни
1.

Изготвени ПУП за общински терени

Брой

Община Троян

5

2.

Разработени съвместни проекти с местни или международни партньори

Брой

Община Троян

5

3.

Служители в Общината, преминали обучения

Брой

Община Троян

110
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12. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА
Разработената индикативна финансова таблица обобщава ориентировъчните финансови ресурси, необходими за реализацията на плана
за интегрирано развитие. Финансовата рамка представлява разпределение на предвидените средства по отделните приоритетни направления
от стратегията на ПИРО, както и приложените разнообразни финансови източници. В приложената финансова таблица се обединява
индикативната стойност на всички проектни предложения и инициативи от Програмата за реализация на ПИРО (Приложение 1).
Таблица 24. Индикативна финансова таблица за периода 2021-2027 г., в хил. лв.
Период
(2021-2027)
Приоритет 1
Приоритет 2
Приоритет 3
Приоритет 4
Приоритет 5
ОБЩО

Собствени
средства Общински
бюджет
250,15
3 665,00
1 629,05
142,50
91,00
5 777,70

Отн. дял Републикански Отн. дял
(%)
бюджет
(%)
8,06%
5,31%
5,42%
9,69%
100,00%
5,57%

630,45
24 493,59
2 736,35
375,50
0,00
28 235,89

20,32%
35,49%
9,10%
25,54%
0,00%
27,22%

Средства
от ЕС
1 816,95
29 913,00
21 680,60
952,00
0,00
54 362,55

Отн. дял
(%)
58,55%
43,34%
72,13%
64,76%
0,00%
52,40%

Други
източници

Отн. дял
(%)

405,45
10 950,00
4 010,00
0,00
0,00
15 365,45

13,07%
15,86%
13,34%
0,00%
0,00%
14,81%

ОБЩО в
хил. лв.

ОБЩО
в отн.
дял (%)

3 103,00
2,99%
69 021,59 66,53%
30 056,00 28,97%
1 470,00
1,42%
91,00
0,09%
103 741,59 100,00%
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Разпределение на финасовите ресурси по
приоритетни направления

Разпределение на финансовите ресурси по
източници
5,57%

1,42%

0,09%

2,99%
14,81%

Собствени средства Общински бюджет

Приоритет 1
Приоритет 2

28,97%

27,22%

Приоритет 3

Средства от ЕС

Приоритет 4
66,53%

Приоритет 5

Републикански бюджет

52,40%

Други източници
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13. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ
▪ Закон за регионалното развитие, ДВ. бр.50 от 30 Май 2008 г, изм. и доп. ДВ. бр.21 от
13 Март 2020 г.

▪ Правилник за прилагане на ЗРР, обн. ДВ. бр.70 от 7.08.2020 г.
▪ Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано
развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г., Министерство на регионалното
развитие и благоустройството

▪ Закон за туризма, ДВ. бр. 30 от 26.03.2013 г., изм. и доп. ДВ. бр. 60 от 07.07.2020 г.
▪ Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г.
(актуализация 2019 г.)

▪ Социално-икономически анализ на районите в Република България, МРРБ, 2019 г.
▪ Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северозападен регион 20212027 г.

▪ http://riew-pleven.eu/Doclad2019.html, Регионален доклад за състоянието на околната
среда, 2019 година, РИОСВ – Плевен

▪ http://eea.government.bg/zpo/bg/, Регистър на защитените територии и защитените
зони в България, ИАОС

▪ http://natura2000.moew.government.bg, Информационна система за защитени зони от
екологична мрежа НАТУРА 2000

▪ НСИ, Текуща статистика
▪ https://infostat.nsi.bg/, Информационна система ИНФОСТАТ на НСИ
▪ https://www.troyan.bg/, Официален сайт на Община Троян
▪ Общински план за развитие на община Троян 2014-2020, Община Троян
▪ Предварителен проект на ОУПО Троян
▪ Програма за развитие: България 2030, Министерски съвет
▪ Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022, Министерски съвет
▪ Дългосрочна програма за насърчаване на енергия от възобновяеми източници и
биогорива за периода 2019 - 2029 г.

▪ Европейски

зелен
пакет,
2024/european-green-deal_bg

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-

▪ Национална стратегия и План за действие за адаптация към изменението на климата,
МОСВ.
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14. ПРИЛОЖЕНИЯ
▪ Приложение 1: Програма за реализация на ПИРО Троян за периода 2021-2027 г.

▪ Приложение 1-А: Индикативен списък на важни за общината проекти, включени
в ПИРО за периода 2021-2027 г.

▪ Приложение 2: Комуникационна стратегия
▪ Приложение 3: Доклад с резултати от проведено анкетно проучване за
разработването на плана
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Програма за реализация на ПИРО на община Троян за периода 2021-2027 г. :
описание на предвидените мерки и дейности

№

Мярка

Дейност/проектна идея

Кратко описание

С възможност
Територия/ зона
за включване
за прилагане на
Индикативен
към
интегриран
бюджет (хил.
Програмата за
подход (зона за
лв.)
развитието на
въздействие)
туризма

Приложение №1

Срок за
изпълнение

Административна
структура (звено в
общината),
отговорно за
реализация на
мярката

980 Община Троян и
външно
финансиране

2027 г.

Община Троян

1 000 Община Троян и
ОПДУ

2027 г.

Община Троян
„Услуги на
гражданите“

2027

Община Троян
Дирекция
„Строителство“
Дирекция „Анализ,
планиране и проекти“

Източник на
финансиране

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: ТРАДИЦИИ, ЗНАНИЕ И ИНОВАЦИИ – „ТРОЯНСКА МАРКА“
1.1.1.

Мярка 1.1. Развитие на
Поетапно изграждане на
традиционните отрасли в архитектурно–етнографски
икономиката на общината комплекс „Чаршията“

Изграждане на улица с
прилежаща
инфраструктура

1.2.1.

Мярка 1.2. Повишаване
на заетостта,
квалификация на кадрите
и иновациите

Развитие на системи за
електронно управление

С проекта се цели:
Предоставяне на
качествени, ефективни и
леснодостъпни
електронни услуги за
гражданите и бизнеса,
електронен обмен на
документи между
администрациите.;
Технологични решения
за предоставяните
административни услуги
на основата на
комплексно
административно
обслужване (КАО);
Високо общо ниво на
мрежова и
информационна

1.3.1.

Мярка 1.3. Подобряване
на условията за развитие
на бизнес-средата,
стимулиране на
предприемачеството и
привличане на инвестиции

Развитие на Северна
икономическа зона в обхват
от двете страни на
републикански път II-35 (м.
„Троянско поле“ и м.
„Сврачи дол“, землище с.
Калейца), като индустриален
парк и изграждане на
инфраструктура

За зона в м. „Сврачи дол“
има проектна готовност
за изграждане на улица и
подземна
инфраструктура, която
да обслужва
прилежащите терени.
Частично изградена
инфраструктура.

първа зона

✔

втора зона

900

Външно
финансиране

1 от 15

Програма за реализация на ПИРО на община Троян за периода 2021-2027 г. :
описание на предвидените мерки и дейности

№

Мярка

Дейност/проектна идея

1.4.1.

Мярка 1.4. Успешното
представяне и
популяризиране на
общината като място за
развитие на бизнес,
логистика и туристически
посещения

Реставрация, експониране и
социализация на
Туристически маршрут „Виа
Траяна Балканика“ (I-ви
етап: КРР на кастел „Состра“
и „Римски път“, изграждане
на посетителски център и
паркинг; II-ри етап: КРР и
СМР на „Римска крайпътна
станция“, пътна връзка и
мотел с ресторант; III-ти етап
-дейности извън
археологическия комплекс)
Развитие на курортите на
територията на община
Троян и придобиване на
статут на курорти от
национално значение

1.4.2.

Кратко описание

С възможност
Територия/ зона
за включване
за прилагане на
Индикативен
към
интегриран
бюджет (хил.
Програмата за
подход (зона за
лв.)
развитието на
въздействие)
туризма

Археологическия
комплекс Состра е с
технически/работен
проект за първи етап;
идейна фаза/технически
проект за втори етап и
проектна идея за III-ти
етап.
Налице е прогнозна
стойност за I-ви етап.

първа зона

Повишаване на статут в
курорти от национално
значение: балнеоложки с. Чифлик, с. Шипково;
климатичен планински
туристически комплекс
„Беклемето“

втора зона

Приложение №1

Източник на
финансиране

2 103 ОПРР, Финансов
инструмент,
Община Троян

Срок за
изпълнение

Административна
структура (звено в
общината),
отговорно за
реализация на
мярката

2023 г.

Община Троян
Дирекция
„Строителство“
Дирекция „Анализ,
планиране и проекти“

2027

Община Троян
Дирекция „Общинска
собственост и
икономика“

✔

100

✔

Община Троян

2 от 15
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описание на предвидените мерки и дейности

№

Мярка

Дейност/проектна идея

Кратко описание

С възможност
Територия/ зона
за включване
за прилагане на
Индикативен
към
интегриран
бюджет (хил.
Програмата за
подход (зона за
лв.)
развитието на
въздействие)
туризма

Приложение №1

Източник на
финансиране

Срок за
изпълнение

Административна
структура (звено в
общината),
отговорно за
реализация на
мярката

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: ЧИСТА ПРИРОДА, РАЗВИВАЩИ СЕ ИНФРАСТРУКТУРИ, МОБИЛНОСТ, СВЪРЗАНОСТ И ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА
2.1.1.

Задоволяване нуждите на
храненето в детските и
учебните заведения и
социалните услуги със
собствено производство на
екологично чисти плодове и
зеленчуци.

Реализиране на проект
по програма УРБАКТ III обединено детско
хранене (меню),
създаване на
зеленчукова/ овощна
градина, прилагане на
микро-добри практики в
кухнята и в детската
образователна система

2.1.2.

Реализация на трети етап на
воден цикъл град Троян

2.1.3.

Изграждане на канализация
с. Орешак

Наличие на идейна плансхема.
Проектът обхваща
участък от
бензиностанция
„Петрол“ до ул.
„Амбарица“
включително.
Наличие на работен
проект, който следва да
се актуализира

2.1.4.

Изграждане на инсталация за
предварително третиране на
битови отпадъци и
компостираща инсталация за
разделно събрани
биоразградими и/или зелени
отпадъци
Създаване на предпоставки
за събиране и рециклиране на
строителни отпадъци

Наличие на
инвестиционен проект изпълнява се с
финансовата подкрепа на
ОПОС 2014-2020

2.1.5.

Мярка 2.1. Опазване на
околната среда и
изграждане на екологична
култура за устойчиво
развитие на общината и
инвестиционна
привлекателност

Неприложимо

50

Средства на
ЕФРР и
национални
средства

2022 г.

Община Троян, отдел
ОКСДП, Дирекция
„Общинска
собственост и
икономика“

първа зона

2 000

Външно
финансиране

2027 г.

Община Троян
Дирекция
„Строителство“
Дирекция „Анализ,
планиране и проекти“

втора зона

3 000

Външно
финансиране

2027 г.

Общиа Троян
Дирекция
„Строителство“
Дирекция „Анализ,
планиране и проекти“

първа зона

6 200

ОПОС,
национално
съфинансиране,
община Троян,
община Априлци

2021 г.

Община Троян
Дирекция
„Устройство на
територията“
Дирекция „Анализ,
планиране и проекти“

1 200

Частна
инициатива

2027 г.

Частна инициатива
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описание на предвидените мерки и дейности

№

Мярка

Дейност/проектна идея

Кратко описание

С възможност
Територия/ зона
за включване
за прилагане на
Индикативен
към
интегриран
бюджет (хил.
Програмата за
подход (зона за
лв.)
развитието на
въздействие)
туризма

Приложение №1

Източник на
финансиране

Срок за
изпълнение

Административна
структура (звено в
общината),
отговорно за
реализация на
мярката

2.1.6.

Изграждане на трета клетка Издадено строително
на Регионално депо за
разрешение. Избор на
неопасни отпадъци Троян - изпълнител
Априлци - етапно
строителство в имот с
идентификатор 73198.5.25 по
КККР на гр. Троян: Етап 2 Изграждане на трета клетка

първа зона

2 600

Външно
финансиране

2022 г.

Община Троян
Дирекция
„Строителство“
Дирекция „Анализ,
планиране и проекти“

2.1.7.

Изграждане на дъждовна
канализация в кв. Лъгът

първа зона

750

Външно
финансиране

2025 г.

Община Троян
Дирекция
„Строителство“
Дирекция „Анализ,
планиране и проекти“

Разработване на
В ОУПО се дава статут.
паркоустройствен проект за Трябва да се изготви
създаване на парк „Къпинчо“ паркостройствен проект

първа зона

50

Общински
бюджет

2023 г.

Община Троян
Дирекция
„Устройство на
територията“

2.2.2.

Разработване на
В ОУПО се дава статут.
паркоустройствен проект за Трябва да се изготви
създаване на парк „Турлата“ паркостройствен проект
– изграждане на първи етап
от проекта

първа зона

75

Общински
бюджет

2023 г.

Община Троян
Дирекция
„Устройство на
територията“

2.2.3.

Създаване на алеи за отдих в Частична проектна
крайбрежната зона на р. Бели готовност и частично
реализиран
Осъм - Централна градска
част

първа зона

100

Външно
финансиране

2027 г.

Община Троян
Дирекция
„Строителство“
Дирекция „Анализ,
планиране и проекти“

2.2.1.

Мярка 2.2.
Благоустрояване на
жизнена среда

Наличие на технически
проект

✔
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описание на предвидените мерки и дейности

№

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

Мярка

Дейност/проектна идея

Кратко описание

Рехабилитация и
модернизация на системи за
външно изкуствено
осветление на територията на
община Троян, етапно
изграждане
Изграждане на
многофункционална спортна
зала с прилежаща
инфраструктура в кв. 88
(поземлен имот с
идентификатор
73198.505.135) по плана на
гр. Троян
Развитие на туристическа
дестинация водопад
„Лопушница“

Изготвен работен проект

Градска градина „Парк
Лъгът“, разположена в УПИ
XII – „За обществено
обслужване“, кв. 323
(поземлен имот с
идентификатор
73198.506.660), гр. Троян
Парково пространство в
парцел III-297 „За градина“ в
кв. 308 по плана на гр. Троян

Изготвено обемноградоустройствено
проучване за залата

С възможност
Територия/ зона
за включване
за прилагане на
Индикативен
към
интегриран
бюджет (хил.
Програмата за
подход (зона за
лв.)
развитието на
въздействие)
туризма

първа и втора
зона

първа зона

Приложение №1

Административна
структура (звено в
общината),
отговорно за
реализация на
мярката

Източник на
финансиране

Срок за
изпълнение

651

Външно
финансиране

2023 г.

Община Троян
Дирекция
„Строителство“
Дирекция „Анализ,
планиране и проекти“

5 000

Външно
финансиране

2027 г.

Община Троян
Дирекция
„Строителство“
Дирекция „Анализ,
планиране и проекти“

50

Община Троян

2023 г.

Община Троян
Дирекция „Общинска
собственост и
икономика“

✔

✔
Изготвен технически
проект и издадено
разрешение за строеж

първа зона

188

ПРСР

2023 г.

Община Трян
Дирекция
„Строителство“
Дирекция „Анализ,
планиране и проекти“

Изготвен технически
проект и издадено
разрешение за строеж

първа зона

165

ПРСР

2023 г.

Община Троян
Дирекция
„Строителство“
Дирекция „Анализ,
планиране и проекти“
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описание на предвидените мерки и дейности

№

Мярка

Дейност/проектна идея

Кратко описание

2.2.9.

Парково пространство в
Изготвен технически
парцел III-4151 „За парк,
проект и издадено
параклис, кафе и атракции“ в разрешение за строеж
квартал 149 по плана на гр.
Троян

2.2.10.

Реконструкция и обновяване
на административни сгради
на територията на община
Троян

2.2.11.

Обновяване на площи за
широко обществено ползване
в населените места на
община Троян (площад с.
Орешак, площад с. Старо
село и други)
Реконструкция на площад
„Възраждане“, гр. Троян

2.2.12.

2.2.13.

Изпълнение на Програмата
за изграждане на паркинги,
гр. Троян

С възможност
Територия/ зона
за включване
за прилагане на
Индикативен
към
интегриран
бюджет (хил.
Програмата за
подход (зона за
лв.)
развитието на
въздействие)
туризма

първа зона

Приложение №1

Административна
структура (звено в
общината),
отговорно за
реализация на
мярката

Източник на
финансиране

Срок за
изпълнение

177

Външно
финансиране

2023 г.

Община Троян
Дирекция
„Строителство“
Дирекция „Анализ,
планиране и проекти“

600

Общински
бюджет
Външно
финансиране

2027 г.

Община Троян
Дирекция
„Строителство“
Дирекция „Анализ,
планиране и проекти“

Част част от обектите
има изготвен технически
проект и издадено
разрешение за строеж

втора зона

172

Външно
финансиране

2027 г.

Община Троян
Дирекция
„Строителство“
Дирекция „Анализ,
планиране и проекти“

Идеен проект

първа зона

10 000

Общински
бюджет
Външно
финансиране

2027 г.

Община Троян
Дирекция
„Устройство на
територията“
Дирекция
„Строителство“
Дирекция "Анализ,
планиране и проекти"

първа зона

6 000

Общински
бюджет
Външно
финансиране

2027 г.

Община Троян
Дирекция
„Строителство“
Дирекция „Анализ,
планиране и проекти“
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Програма за реализация на ПИРО на община Троян за периода 2021-2027 г. :
описание на предвидените мерки и дейности

№

2.3.1.

Мярка

Кратко описание

Ремонт и реконструкция на Издадено разрешение за
Народно читалище „Развитие- строеж
1898 г.“, с. Орешак, община
Троян

втора зона

441

2.3.2.

Обновяване и разширяване
на сградния фонд на
Природонаучен музей, с.
Черни Осъм

Изготвен инвестиционен
проект и издадено
строително разрешение

втора зона

1 000

2.4.1.

Мярка 2.4. Регенерация на Възстановяване на горския
природни територии и
потенциал на общинските
превенция на риска
горски територии

Изпълнение на
залесителни
мероприятия в горските
територии, общинска
собственост, с дървесни
видове, съобразно
типовете месторастения,
с оглед осигуряване на
по-добри показатели на
бъдещия дървостой.

2.4.2.

Интегриран проект за
превенция и управление на
риска от наводнения по
поречието на реките на
територията на община
Троян
Изграждане на подпорна
стена в ОУ „Иван
Хаджийски“

Наличие на технически
проект за участък от
моста на ул. „Васил
Спасов“ до мост „Елма“.

2.4.3.

Мярка 2.3. Програма за
поетапно обновяване на
читалищата и музеите в
общината

Дейност/проектна идея

С възможност
Територия/ зона
за включване
за прилагане на
Индикативен
към
интегриран
бюджет (хил.
Програмата за
подход (зона за
лв.)
развитието на
въздействие)
туризма

35

първа зона

3 500

първа зона

45

Приложение №1

Административна
структура (звено в
общината),
отговорно за
реализация на
мярката

Източник на
финансиране

Срок за
изпълнение

ПРСР

2022 г.

Община Троян
Дирекция
„Строителство“
Дирекция „Анализ,
планиране и проекти“

Външно
финансиране

2026 г.

Община Троян
Дирекция
„Строителство“
Дирекция „Анализ,
планиране и проекти“

Общински
бюджет

2023 г.

Дирекция „Общинска
собственост и
икономика“

Общински
бюджет
Външно
финансиране

2027 г.

Община Троян
Дирекция
„Строителство“
Дирекция „Анализ,
планиране и проекти“

Общински
бюджет

2022 г.

Община Троян
Дирекция
„Строителство“

7 от 15

Програма за реализация на ПИРО на община Троян за периода 2021-2027 г. :
описание на предвидените мерки и дейности

№

Мярка

Дейност/проектна идея

Кратко описание

С възможност
Територия/ зона
за включване
за прилагане на
Индикативен
към
интегриран
бюджет (хил.
Програмата за
подход (зона за
лв.)
развитието на
въздействие)
туризма

Приложение №1

Източник на
финансиране

Срок за
изпълнение

Административна
структура (звено в
общината),
отговорно за
реализация на
мярката

2.5.1.

Мярка 2.5. Адаптиране
към климатичните
промени

Реализиране на мерки,
заложени в Програмата за
водоснабдяване на малките
населени места от общината

Актуализация на проект
за водоснабдяване на
курортна зона с. Чифлик;
реализиране на проект за
водоснабдяване на кв.
„Долна Попишка“;
реализиране на проект за
водоснабдяване на част
от ул. „Стою Комитата“

4 200

Общински
бюджет
Външно
финансиране

2027 г.

Община Троян
Дирекция
„Строителство“
Дирекция „Анализ,
планиране и проекти“

2.6.1.

Мярка 2.6. Свързаност,
мобилност, достъпност

Подобряване на
Няма проектна готовност
транспортната свързаност по
направление Плевен – Ловеч
– Троян – Карлово
(изграждане на снегозащитни
съоръжение/я и осигуряване
на бърза връзка между
магистрала „Тракия“ и
магистрала „Хемус“)

5 000

АПИ, външно
финансиране

2027 г.

АПИ
Община Троян
Дирекция
„Устройство на
територията“
Дирекция
„Строителство“
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Програма за реализация на ПИРО на община Троян за периода 2021-2027 г. :
описание на предвидените мерки и дейности

№

2.6.2.

Мярка

Дейност/проектна идея

Кратко описание

Партньорски проекти за
ремонти на участъци от
Републиканската пътна
мрежа на територията на
община Троян (участък от
път III-402 (I-4 – II-35);
участък от път III-358 (II-35 –
III-103); изграждане на
алтернативно трасе на
Републикански път II-35,
етап 2 включващ ново трасе
и изграждане на подпорни
стени по ул. „Крайречна“ от
км 73+060.22 до км
74+334.01 с дължина на
участъка 1273.80 м. и
реконструкция на част от ул.
„Васил Левски“ от км
74+334.01 до км 74+749.88 с
дължина на участъка 415.90

Отговорност на АПИ. По
точка 1 през 2007 г. са
възложени от Община
Троян и изготвени
технически проекти.
Предстои тяхната
актуализация.
Необходими са
отчуждителни
процедури.

С възможност
Територия/ зона
за включване
за прилагане на
Индикативен
към
интегриран
бюджет (хил.
Програмата за
подход (зона за
лв.)
развитието на
въздействие)
туризма

първа зона

11 500
за т.1

Приложение №1

Източник на
финансиране

Срок за
изпълнение

АПИ

2027 г.

Административна
структура (звено в
общината),
отговорно за
реализация на
мярката

АПИ
Община Троян
Дирекция
„Устройство на
територията“
Дирекция
„Строителство“
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Програма за реализация на ПИРО на община Троян за периода 2021-2027 г. :
описание на предвидените мерки и дейности

№

Мярка

Дейност/проектна идея

2.6.3.

Реконструкция ул. "Любен
Каравелов", гр. Троян

2.6.4.

2.6.5.

Кратко описание

Наличие на работен
проект и разрешение за
строеж.

С възможност
Територия/ зона
за включване
за прилагане на
Индикативен
към
интегриран
бюджет (хил.
Програмата за
подход (зона за
лв.)
развитието на
въздействие)
туризма

Приложение №1

Източник на
финансиране

Срок за
изпълнение

Административна
структура (звено в
общината),
отговорно за
реализация на
мярката

първа зона

780

Външно
финансиране

2026 г.

Община Троян
Дирекция
„Строителство“
Дирекция „Анализ,
планиране и проекти“

Реконструкция надлез до ЖП Наличие на
Гара в пешеходен, гр. Троян инвестиционен проект

първа зона

100

Общински
бюджет

2023 г.

Община Троян
Дирекция
„Строителство“

Реконструкция на участък от Изготвен технически
съществуващ общински път проект
LOV1140 през с. Орешак (ул.
„Стара планина“), община
Троян, заедно със
съоръженията и
принадлежностите към него

втора зона

3 393

Външно
финансиране

2025 г.

Община Троян
Дирекция
„Строителство“
Дирекция „Анализ,
планиране и проекти“
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Програма за реализация на ПИРО на община Троян за периода 2021-2027 г. :
описание на предвидените мерки и дейности

№

Мярка

Дейност/проектна идея

Кратко описание

С възможност
Територия/ зона
за включване
за прилагане на
Индикативен
към
интегриран
бюджет (хил.
Програмата за
подход (зона за
лв.)
развитието на
въздействие)
туризма

Приложение №1

Източник на
финансиране

Срок за
изпълнение

Административна
структура (звено в
общината),
отговорно за
реализация на
мярката

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 3: СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
3.1.1.

Мярка 3.1. Повишаване
качеството на
образованието

Газово стопанство за Детска Наличие на технически
ясла и Детска градина
проект
„Синчец“, гр. Троян

първа зона

202

Общински
бюджет
Външно
финансиране

2023 г.

Община Троян
Дирекция
„Строителство“
Дирекция „Анализ,
планиране и проекти“

3.1.2.

Реконструкция складове в
НУ „Христо Ботев“, гр.
Троян

Наличие на технически
проект

първа зона

222

Общински
бюджет
Външно
финансиране

2021 г.

Община Троян
Дирекция
„Строителство“
Дирекция „Анализ,
планиране и проекти“

3.1.3.

Физкултурен салон в НУ
„Св. Св. Кирил и Методий“,
гр. Троян

Наличие на технически
проект

първа зона

485

Общински
бюджет
Външно
финансиране

2025 г.

Община Троян
Дирекция
„Строителство“
Дирекция „Анализ,
планиране и проекти“

3.1.4.

Разширение СУ „Васил
Наличие на технически
Левски“ гр. Троян – актова
проект
зала, бюфет за хранене и
библиотечно-информационен
център

първа зона

2 000

Общински
бюджет
Външно
финансиране

2025 г.

Община Троян
Дирекция
„Строителство“
Дирекция „Анализ,
планиране и проекти“

3.1.5.

Основен ремонт и
изграждане на газово
стопанство в ДГ „Мир“, гр.
Троян

първа зона

400

Общински
бюджет
Външно
финансиране

2024 г.

Община Троян
Дирекция
„Строителство“
Дирекция „Анализ,
планиране и проекти“

Предстои проектиране
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Програма за реализация на ПИРО на община Троян за периода 2021-2027 г. :
описание на предвидените мерки и дейности

№

Мярка

3.1.6.

3.2.1.

3.3.1.

3.4.1.

Дейност/проектна идея

Изграждане на детски
площадки в двора на ДГ „8
март“, гр. Троян
Мярка 3.2. Подобряване
на здравното обслужване
и достъпа до него

Развитие на център за
здравно-социални услуги в
сграда, находяща се в УПИ
IV – „За поликлиника и
социални дейности“ в кв. 24
по плана на гр. Троян (грижа
за лица с умствена
изостаналост; подкрепа на
лица с увреждания и техните
семейства, включително с
тежки множествени
увреждания, и други)
Мярка 3.3. Стимулиране Създаване на привлекателна
на образованите и
среда за живот и отдих на
предприемчиви млади
младите хора; добри условия
хора – най-значимия
за развитие
ресурс на общината, които Изграждане на
избират да останат, да
мултифункционален
работят и да се развиват
младежки център
на нейната територия
Мярка 3.4. Развитие на
Изграждане на Център за
рекреация и отдих в с.
сектора на услугите –
Шипково, община Троян
предимно в туризма,
хотелиерството и
ресторантьорството, за да
балансира индустриалния
сектор

Кратко описание

С възможност
Територия/ зона
за включване
за прилагане на
Индикативен
към
интегриран
бюджет (хил.
Програмата за
подход (зона за
лв.)
развитието на
въздействие)
туризма

Приложение №1

Източник на
финансиране

Срок за
изпълнение

Общински
бюджет
Външно
финансиране
Външно
финансиране

2021 г.

Община Троян
Дирекция
„Строителство“

2023 г.

Община Троян
Дирекция „Анализ,
планиране и проекти“
Отдел „Социална и
здравна полотика“

Възложено проектиране

първа зона

Изпълняват се
проектите: „Изграждане
на Център за грижа за
лица с умствена
изостаналост в гр.
Троян“ и „Създаване на
Център за подкрепа на
лица с увреждания в
община Троян“

първа зона

1 600

Идеен проект за
създаване на
пространство за млади
хора

първа зона

50

Общински
бюджет
Външно
финансиране

Учредяване на концесия
за строителство и
управление на „Център
за рекреация и отдих в с.
Шипково, община
Троян“

втора зона

20 000

Външно
финансиране

✔

Административна
структура (звено в
общината),
отговорно за
реализация на
мярката

Община Троян
Дирекция
„Устройство на
територията“
Дирекция
„Строителство“
Дирекция „Анализ,
планиране и проекти“
2023 г.

Община Троян
Дирекция „Общинска
собственост и
икономика“
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Програма за реализация на ПИРО на община Троян за периода 2021-2027 г. :
описание на предвидените мерки и дейности

№

Мярка

3.4.2.

3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.

Дейност/проектна идея

Кратко описание

Издаване на сертификати за
качествата на минералната
вода от сондажи в находище
с. Шипково
Мярка 3.5. Социално
включване и равни
възможности

С възможност
Територия/ зона
за включване
за прилагане на
Индикативен
към
интегриран
бюджет (хил.
Програмата за
подход (зона за
лв.)
развитието на
въздействие)
туризма

втора зона

Приложение №1

Източник на
финансиране

Срок за
изпълнение

30

Община Троян

2023 г.

Община Троян
Дирекция „Общинска
собственост и
икономика“

70

Общински
бюджет,
Външно
финансиране

2025 г.

Община Троян
Дирекция
„Строителство“
Дирекция „Анализ,
планиране и проекти“

4 442

Външно
финансиране

2022 г.

Община Троян
Дирекция „Анализ,
планиране и проекти“

555

Външно
финансиране

2022 г.

Община Троян
Дирекция
„Строителство“
Дирекция „Анализ,
планиране и проекти“

✔

Осигуряване на достъпна
среда в сгради публична
общинска собственост

За част от сградите има
изготвен инвестиционен
проект

Внедряване на мерки за
енергийна ефективност в
многофамилни жилищни
сгради и подобряване на
достъпа на хора с
увреждания
Изграждане на Център за
грижа за лица с психични
разстройства в с. Дълбок дол
и реконструкция на Център
за временно настаняване

Налични инвестиционни
проекти за 10 сгради

Наличие на разрешение
за строеж

първа зона

Административна
структура (звено в
общината),
отговорно за
реализация на
мярката
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№

Мярка

Дейност/проектна идея

Кратко описание

С възможност
Територия/ зона
за включване
за прилагане на
Индикативен
към
интегриран
бюджет (хил.
Програмата за
подход (зона за
лв.)
развитието на
въздействие)
туризма

Приложение №1

Източник на
финансиране

Срок за
изпълнение

Административна
структура (звено в
общината),
отговорно за
реализация на
мярката

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 4: КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ДУХОВНО И ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТТА
4.1.1.

Мярка 4.1. Стимулиране
на предприемачеството в
областта на културата

Основен ремонт и
реконструкция на „Дикова
къща“, гр. Троян

Наличие на технически
проект

първа зона

400

Външно
финансиране

2025 г.

Община Троян
Дирекция
„Строителство“
Дирекция „Анализ,
планиране и проекти“

4.2.1.

Мярка 4.2.Духовно и
творческо развитие на
личността

Ремонт на недвижима
културна ценност - къща
Спас Балевски в УПИ IV 2074, кв. 101 по плана на гр.
Троян

Наличие на технически
проект

първа зона

120

Външно
финансиране

2024 г.

Община Троян
Дирекция
„Строителство“
Дирекция „Анализ,
планиране и проекти“

Развитие на „малки
въздействащи идеи“

Облагородяване на
градската среда, чрез
озелиняване, полагане на
настилки, поставяне на
пейки, табели и др.

първа зона

100

Общински
бюджет

2027 г.

Община Троян
Дирекция
„Устройство на
територията“
Дирекция
"Строителство"

първа зона

850 Министерство на
младежта и
спорта
Общински
бюджет
Външно
финансиране

2027 г.

Община Троян, Отдел
"Образование,
култура, спорт и
демографка
политика"
ММС, спортни
клубове

4.2.2.

4.3.1.

Мярка 4.3. Стимулиране
на физическото
възпитание и спорта

Развитие на базите за летен и Наличие на работен
зимен биатлон в гр. Троян и проект за 3,3 км. ролбан
Беклемето
към Спортен комплекс
по биалтлон в гр. Троян
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Програма за реализация на ПИРО на община Троян за периода 2021-2027 г. :
описание на предвидените мерки и дейности

№

Мярка

Дейност/проектна идея

Кратко описание

С възможност
Територия/ зона
за включване
за прилагане на
Индикативен
към
интегриран
бюджет (хил.
Програмата за
подход (зона за
лв.)
развитието на
въздействие)
туризма

Приложение №1

Източник на
финансиране

Срок за
изпълнение

Административна
структура (звено в
общината),
отговорно за
реализация на
мярката

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 5: ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВА СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
5.1.1.

5.1.2.

5.2.1.

Мярка 5.1. Добро и
ефективно управление

Създаване на предпоставки
за развитие на потенциала на
общински терени в гр. Троян
(пазар, стоково тържище,
автогара)

Създаване на подробни
устройствени планове за
разивите на територията
с нейните съвременни
функции.

първа зона

35

Общински
бюджет

2024 г.

Община Троян
Дирекция
„Устройство на
територията“

Развитие на крайградските
територии (планове за
улична регулация за
крайградски райони, в които
ще се реализират редица
градски функции)

Създаване на Планове за
улична регулация (ПУР)
за крайградски райони в
които ще се реализират
редица градски функции

първа зона

26

Общински
бюджет

2024 г.

Община Троян
Дирекция
„Устройство на
територията“

Използване на
технологии за ефективно
управление на всички
активи на града –
транспорт, болници,
училища, ВиК мрежи,
системи за почистване и
други; монтиране на
станция за контрол и
замерване на вредните
емисии/фини прахови
частици; умно
паркиране, вграждане на
„изкуствен интелект“ в
добре изградена система
за видеонаблюдение в
общината; управление на
улично осветление

първа зона

30

Общински
бюджет

2025 г.

Община Троян
Дирекция
„Устройство на
територията“

Мярка 5.2. Партньорство Умен / интелигентен град
между институциите,
общинската
администрация,
неправителствените
организации и хората за
укрепване на
институционалния
капацитет и
сътрудничеството
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Индикативен списък на важни за общината проекти, включени в ПИРО на община Троян за периода 2021-2027 г.

Проекти

Развитие на Северна икономическа зона в обхват от двете страни на републикански
път II-35 (м. „Троянско поле“ и м. „Сврачи дол“, землище с. Калейца), като
индустриален парк и изграждане на инфраструктура

Реставрация, експониране и социализация на Туристически маршрут „Виа Траяна
Балканика“ (I-ви етап: КРР на кастел „Состра“ и „Римски път“, изграждане на
посетителски център и паркинг; II-ри етап: КРР и СМР на „Римска крайпътна
станция“, пътна връзка и мотел с ресторант; III-ти етап -дейности извън
археологическия комплекс)

Номер в
програмата за
реализация

Проектна
готовност

Индикативен
срок на
изпълнение
(месеци)

1.3.1.

частично

2027 г.

1.4.1.

1-ви етап: да
2-ри етап:
технически
проекти
3-ти етап:
идейна фаза

2023 г.

2.1.1.

Изграждане на канализация с. Орешак

2.1.3.

работен проект
(необхидма е
актуализация)

2027 г.

2.1.7.

технически
проект

2025 г.

2.2.3.

частично

2027 г.

2.2.4.

работен проект

2023 г.

2.2.5.

не

2027 г.

Създаване на алеи за отдих в крайбрежната зона на р. Бели Осъм - Централна градска
част
Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление на
територията на община Троян, етапно изграждане
Изграждане на многофункционална спортна зала с прилежаща инфраструктура в кв.
88 (поземлен имот с идентификатор 73198.505.135) по плана на гр. Троян
Реконструкция и обновяване на административни сгради на територията на община
Троян
Реконструкция на площад „Възраждане“, гр. Троян

Допълнителна информация

За зона в м. „Сврачи дол“ има проектна
готовност за изграждане на улица и
подземна инфраструктура.
За зона м. „Троянско поле“ е
необходимо да се изработи план за
улична регулация и инвестиционен
проект за улица с подземна
900 000 инфраструктура.

2 103 000

Задоволяване нуждите на храненето в детските и учебните заведения и социалните
услуги със собствено производство на екологично чисти плодове и зеленчуци

Изграждане на дъждовна канализация в кв. Лъгът

Общ
индикативен
бюджет на
проектната идея
(в лв.)

Приложение № 1-А

2022 г.

Реализиране на проект по програма
УРБАКТ III - обединено детско хранене
(меню), създаване на зеленчукова/
овощна градина, прилагане на микродобри практики в кухнята и в детската
50 000 образователна система

3 000 000
750 000
100 000
651 000

5 000 000
2.2.10.

не

2027 г.

2.2.12.

идеен проект

2027 г.

изготвено обемно-градоустройствено
проучване за залата

600 000
10 000 000
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Индикативен списък на важни за общината проекти, включени в ПИРО на община Троян за периода 2021-2027 г.
Номер в
програмата за
реализация

Проектна
готовност

Индикативен
срок на
изпълнение
(месеци)

2.6.1.

не

2027 г.

2.6.4.

да

2023 г.

3.3.1.

идеен проект

2026 г.

3.5.2.

да

2022 г.

Развитие на базите за летен и земен биатлон в гр. Троян и Беклемето

4.3.1.

частично

2027 г.

Създаване на предпоставки за развитие на потенциала на общински терени в гр.
Троян (пазар, стоково тържище, автогара)

5.1.1.

Проекти
Подобряване на транспортната свързаност по направление Плевен – Ловеч – Троян –
Карлово (изграждане на снегозащитни съоръжение/я и осигуряване на бърза връзка
между магистрала „Тракия“ и магистрала „Хемус“)
Реконструкция надлез до ЖП Гара в пешеходен, гр. Троян
Създаване на привлекателна среда за живот и отдих на младите хора; добри услувия
за развитие; изграждане на мултифункционален младежки център
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради и
подобряване на достъпа на хора с увреждания

Общ
индикативен
бюджет на
проектната идея
(в лв.)
5 000 000
100 000

5.1.2.

Умен/интелигентен град

5.2.1.

идеен проект

2025 г.
Общ
индикативен
бюджет на
всички проекти

отговорност на АПИ
Община Троян

Налични инвестиционни проекти за 10
4 442 000 сгради
Наличие на работен проект за 3,3 км.
ролбан към Спортен комплекс по
биатлон гр. Троян
Отговорност на ММС, спортни
850 000 клубове, Община Троян

2024 г.

2024 г.

Допълнителна информация

50 000

35 000
Развитие на крайградските територии (планове за улична регулация за крайградски
райони, в които ще се реализират редица градски функции)

Приложение № 1-А

Създаване на подробни устройствени
планове за разивите на територията с
нейните съвременни функции.

Създаване на Планове за улична
регулация (ПУР) за крайградски
райони в които ще се реализират
26 000 редица градски функции
30 000

33 687 000 лв.
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