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1.  ВЪВЕДЕНИЕ 

1.1 Основи на възлагане 

Изготвянето на Общ устройствен план на община Трекляно е провокирана от лисата на 

цялостно интегрирано устройствено планиране за нейната територия. Задачата на плана е да 

създаде устройствената основа за конкурентноспособното развитие на територията и да 

гарантира нейната устойчивост във времевия хоризонт на действие на плана. 

Към настоящия момент актуален план за териториалното и селищното устройство на 

общината към момента не съществува. Последният документ, разглеждащ комплексно 

цялата територия на общината е създаден в началото на 80-те години на XX в., като голямата 

дистанция във времето и промяната на политическата, икономическата и обществената 

среда от тогава до сега е претърпяла дълбоки промени. 

Тези обстоятелства налагат изработването и приемането на съвременен Общ 

устройствен план, който да регламентира пространственото развитие на общината в 

устройствен аспект. Той трябва да предложи съвременна концепция, която да бъде 

интегрирана към стратегическите документи на европейско, национално, регионално и местно 

равнище. Нейното разработване и прилагане следва да бъде изпълнено в пълно 

съответствие с действащото национално законодателство.  

Липсата на актуални документи, които да бъдат инструмент за работа на местната 

администрация, е достатъчен аргумент пред обосноваване необходимостта и неотложността 

от изготвяне на Общ Устройствен План на общината.  

Необходимостта от съобразяване на устройственото планиране с визията, 

стратегията, мерките и действия за развитие на общината прави още по-спешно 

изготвянето на Общ устройствен план на Община Трекляно. 

В рамките на европейската политика за сближаване, Община Трекляно е одобрила 

основен инструмент от съществена важност за развитието ѝ през следващите години: 

 Изпълнението на заложените визия, цели, приоритети и проекти в Общински 

план за развитие на Трекляно за периода 2014-2020г. е възможно с подкрепата действащо 

устройствено планиране, необходимо за изпълнението на конкретните дейности. 

Важно и необходимо условие за реализацията на проектите, част от стратегическите 

документи, които ще определят развитието на общината в настоящия програмен период, е те 

да могат да разчитат на адекватно териториално планиране, което да е съобразено с визията 

и стратегията им, както и с инвестиционните проекти. Създаването на устройствена рамка с 

хоризонт следващите 15-20 г. е предпоставка за по-лесната реализация на стратегически 

проекти и през следващите програмни периоди – след 2020 г. 

 

Характеристики, проблеми и възможности на територията на общината 

Община Трекляно е разположена на площ от 252 кв. м. Граничи със Сърбия, 
Кюстендилска, Земенска и Трънска общини. Районът е планински, силно пресечен, известен 
под географското понятие Краище. Надморската височина варира от 710 до 1717 м. 
Територията се характеризира със сложен геоложки строеж. Тази сложност се изразява в 
разнообразен по произход и възраст скален състав. Териториалният обхват на Община 
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Текляно се състои от 19 населени места. Общинският център е село Трекляно. То е 
разпръснат тип селище, а площта на землището му е 25, 965 кв. километра. Състои се от 16 
махали.  

Основната цел на ОУП на община Трекляно е да предложи условия и решения за 
създаване на оптимална пространствена и функционална структура за развитие, изграждане 
и комплексно устройство на общинската територия в хармонично единство на 
урбанизираните територии със съществуващите природни и антропогенни елементи и 
специфични социално- икономически условия за устойчиво възпроизводство на обществото.    

Регулаторната и правна рамка на европейско и национално ниво, която се развива в 
тези години е насочвала и показвала необходимостта от сътрудничество и съгласуване на 
регионалното развитие и териториалното и градоустройствено планиране, основано на 
принципа на устойчивото развитие в своето тройно измерение: екологично, икономическо и 
социално, на което отговаря горепосочения план - Общински план за развитие 2014-2020г., 
който отговаря на тези интегрирани принципи в рамките на цялата територия. 

Новият Общ устройствен план на община Трекляно следва да определи 

функционалното зониране на територията, чрез което да бъде изведено предназначението и 

респективно – рамката на устройствените параметри за всяка една от основните 

териториални-структурни единици в общината.  

1.2 Териториален обхват на разработката 

Териториалният обхват на настоящия ОУП се определя съгласно чл. 105, ал.1 от ЗУТ, 

като обхваща територията на община Трекляно, включвайки всички 19 населени места- 

административен център с. Трекляно и останалите 18 села заедно с техните землища. 

1.3 Основни принципи, приложени при изработването на ОУПО 

Общ устройствен план, интегриран в стратегическите документи за развитие на 

надобщинско, национално и европейско ниво  

Интегрираният подход в териториалното и селищното развитие е приет в процеса на 

пространственото планиране на ниво Европейски съюз. Той има по-силно въздействие от 

индивидуалните секторни инструменти, които трудно биха могли да разрешат сложни, 

комплексни предизвикателства пред населените места и техните околни територии на 

влияние от гледна точка на икономическо развитие, социална интеграция, жилищна политика, 

опазване и съхранение на природното и културното наследство, осигуряване на адекватни, 

съвременни условия за мобилност на населението.  

Тази иновация в областта на регионалната политика и европейската кохезия е резултат 

от дълъг процес, който завършва до голяма степен  със становището на Комисията на 

Регионите на Европейския парламент 8-9 юни 2010 г. и с Декларацията на европейските 

министри, отговарящи за териториалното устройство, проведена в Толедо на 22 юни 2010г. и 

стратегията Европа 2020. 

В краткосрочен и средносрочен план, европейските общини са изправени пред 

предизвикателството да преодолеят различни кризи (от икономически и социален характер), 

като излязат от тях укрепнали. Те, обаче, са изправени и пред други дългосрочни 

предизвикателства - глобализацията, изменението на климата, влиянието върху природни 
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ресурси, демографските промени, в т.ч. застаряването на населението, миграцията и др. 

Всички тези фактори  имат силно влияние върху териториалното и селищното развитие – 

въздействие върху местната икономика,  негативно влияние върху околната среда, засилване 

на риска от изключване, социална поляризация и др. – като на всички тези явления трябва да 

се обърне внимание едновременно.  

Тези предизвикателства са сигнал, на който трябва да се обърне внимание, възможност 

за придържане към една посока, основана на принципите на интегрирано пространствено 

развитие, на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, като единствен начин за 

постигане на по-голяма икономическа конкурентоспособност, екологична ефективност, 

социалното сближаване и граждански прогрес в  европейските общини, както и гарантиране 

качеството на живот и благосъстояние на своите граждани в настоящето и в бъдещето. 

1.4 Стратегическа рамка за изработването на ОУПО Трекляно 

Стратегията Европа 2020  

Стратегията предлага три взаимно подсилващи се приоритета: 

 Интелигентен растеж  чрез изграждане на икономика, основана на знанието и 

иновациите; 

 Устойчив растеж чрез насърчаване на икономиката, която използва по-ефективно 

ресурсите, по-зелена и по-конкурентоспособна; 

 Приобщаващ растеж чрез насърчаване на икономика с висока заетост и 

насърчаване на социалното и териториалното сближаване 

Политиките, заложени в стратегията са обединени в следните основни тематични 

насоки и общи принципи: 

Климат и околна среда: насърчаване на устойчива мобилност (употреба на 

немоторизиран и обществен транспорт); енергийна ефективност на съществуващите сгради; 

оптимизиран кръговрат на ресурси-отпадъците; насърчаване на ВЕИ; производство и 

потребление на екологично чиста продукция – укрепване на местната икономика; опазване на 

местните ландшафти и природни ресурси; стратегии за борба и адаптация с/към 

климатичните изменения, превенция на риска и планове за реакция при екстремни 

климатични явления.  

Социална среда: справяне с демографските предизвикателства – застаряване на 

населението, миграции към икономически атрактивни райони; подобряване на достъпа до 

здравеопазване и образование; интеграция на маргинални и уязвими групи; насърчаване на 

заетостта; жилищна политика. 

Икономика: насърчаване на конкурентоспособността, рехабилитация на сграден фонд и 

инфраструктура; 

Културно-историческо наследство: Запазване на наследството с цел съхраняване на 

местната идентичност.  
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Регионални и местни власти: прилагане на интегрирани подходи в планирането, 

прилагането и мониторинга на регионалната политика.  

Управление: спазване на принципите на откритост, участие, отчетност, ефективност, 

съгласуваност и субсидиарност, както и по-ефективно и ефикасно разпределение на 

публичните ресурси и увеличаване на прякото участие на гражданите, както и възможността 

за оказване на влияние при вземане на решения, като се има предвид, че тяхната 

удовлетвореност и благополучие също е ключ към успеха на публичните политики. 

Регионална координацията: съгласуваност между политиките и управлението от 

различно равнище и различните сектори.  

Предизвикателства пред урбанизираната среда: намаляване на социален и 

физически дисбаланс; удовлетвореност на жителите от качествата на средата. 

Национална програма за развитие на Република България: България 2020  

България дефинира стратегическа рамка за изпълнение на Стратегията "Европа 2020" 

чрез Националната програма за развитие: "България 2020 г.". В нея е определена 

националната ни визия за икономическото развитие към 2020 г. България да бъде държава с 

конкурентоспособна икономика, осигуряваща условия за пълноценна социална, творческа и 

професионална реализация на личността чрез интелигентен, устойчив, приобщаващ и 

териториално балансиран икономически растеж. 

Национална стратегия за регионално развитие на Република България за 

периода 2012-2022 г. 

Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012-2022 г. е 

основният документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за 

постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване 

на вътрешнорегионалните и междурегионалните различия в контекста на общоевропейската 

политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. 

НСРР определя дългосрочните цели и приоритети на политиката за регионално 

развитие, която има интегрален характер, дава възможност за координация на секторните 

политики на територията и съдейства за тяхното синхронизиране. 

НСРР играе важна роля за постигане на съответствие и взаимно допълване между 

целите и приоритетите на политиката за регионално развитие и секторните политики и 

стратегии, които спомагат за балансирано развитие на районите. 

Национална концепция за пространствено развитие на Република България 

(НКПР) 2013-2025 г. 

Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) е дефинирала следните 

цели, с които ще бъде синхронизиран ОУПО Трекляно: 

 Стратегическа Цел 1: „Интегриране в европейското пространство‖ Развитие на 

национални и трансгранични транспортни, енергийни, урбанистични, културни и екологични 
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коридори с оглед постигане на териториална свързаност, сътрудничество и интегриране в 

региона и в европейското пространство. 

 Стратегическа Цел 2: ―Полицентрична териториално развитие‖. Укрепване на 

умерено полицентрична мрежа от градове-центрове с подобрено качество на градската 

среда, способстващо за постигане на балансирано териториално развитие и намаляване на 

неравенствата между централните градски и периферните селски райони; 

 Стратегическа Цел 3: ―Пространствена свързаност и достъп до услуги‖. Развитие на 

националната техническа и социална инфраструктура за подобряване на пространствената 

свързаност на районите и урбанистичните центрове и достъпа до образователни, здравни, 

социални и културни услуги. 

 Стратегическа Цел 4: ―Съхранено природно и културно наследство‖ Съхраняване и 

развитие на националната система от защитени природни и културни ценности за 

поддържане на биологичното равновесие, пространствената природна и културна 

идентичност и за интегриране на техните стойности в съвременния живот. 

 Стратегическа Цел 5: ―Стимулирано развитие на специфични територии‖ 

Интегрирано планиране и стимулирано развитие на територии със специфични 

характеристики (крайбрежни, планински, гранични и периферни) с оглед съхраняване и 

ефективно използване на техния природен, икономически, социален и културен потенциал за 

развитие. 

 Стратегическа Цел 6: ―Конкурентоспособност чрез зони за растеж и иновации‖ 

Повишаване на конкурентоспособността на българската територия чрез държавно 

подкрепени зони за растеж и иновации в урбанистичните центрове от високите нива на 

полицентричния модел. 

 

Общински план за развитие (ОПР) на община Трекляно за периода 2014-2020 г. 

Разработен и приет е общинският план за развитие на Община Трекляно за периода 
2014-2020 със следната визия за цялата територия на общината:  

„Община Трекляно – развиващ се граничен район, привлекателен за 
инвестиции в селско, горско стопанство и туризъм, основани на ефективно 
използване на ресурсите, възможности за трудова реализация и съхранено 
природно и културно богатство.” 

Визията, стратегическите цели и приоритетите ще се изпълнят чрез следните задачи и 
насоки за изготвяне на ОУПО:  

 ОУПО, който да отговаря на предизвикателствата на глобализацията; 

 ОУПО, който да предложи модел за териториална устойчивост и интелигентност; 

 ОУПО, който да предложи конкурентна територия;  

 ОУПО, който да предложи социално сближена територия; 

 ОУПО, изготвен и разработен съвместно с гражданското участие и 
заинтересованите страни; 
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 ОУПО, който да внедри информационните технологии за систематизация на 
анализи, устройствени предложения, регулаторна рамка, контрол и лесен и 
прозрачен достъп; 

 ОУПО, който да внедри лесни индикатори, обвързани с технологичната система, 
която да гарантира неговото изпълнение и наблюдение. 

Стратегическите цели, с които ОУПО трябва да бъде разработен, следва да насочат 
управленски решения, регулаторната рамка, приоритетите за развитие, включващо 
териториална и селищна реализируемост на действията и проектите. 

Стратегията за развитие в контекста на ОПР, следвайки Визията 2020, трябва да 
насочи вниманието към:   

-  Развитие на потенциал на екологично земеделие и животновъдство с висока 
добавена стойност.  

- Осигуряване условия за развитие на дърводобивна и преработвателна 
промишленост. 

- Развитие на интегриран културно-исторически, селски, еко туризъм, лов и риболов.  
- Проучване на природните ресурси от рудни и нерудни полезни изкопаеми 
- Развитие на териториалното сътрудничество за постигане на балансирано и 

устойчиво развитие  
- Развитие на техническата и транспортната инфраструктура  

- Развитие на териториалното и трансграничното сътрудничество със Сърбия и 
Македония 

- Стимулиране  на публично-частните партньорства 
- Усъвършенстване на партньорството с НПО, бизнеса и други общини при 

подготовка и реализиране на съвместни проекти.  
- Привличане на инвестиции чрез фондовете на ЕС, от български и чуждестранни 

инвеститори.  
- Подобряване на експлоатационния капацитет и условията за развитие на 

стратегически за общината туристически дейности, услуги и обекти. 
 
 

1.5 Методи, прилагани при устройствените проучвания и решения 

В процеса на подготовка на ОУПО Трекляно, към нормативните изисквания за обем и 

съдържание на плана, е интегрирана „Методологическата матрица за анализ, диагноза, 

прогноза, териториално устройство, управление и реализация―. Матрицата е разделена на 

шест групи, всяка, от които има по 6 елемента, които трябва да се включат в етапите за 

анализ, диагноза, прогноза или формиране на сценарии, устройствени решения, условия за 

развитието и реализацията, очертаване на приоритетите и в интегрираните урбанистични 

дейности и операции. 

Матрицата се състои от следните основни тематични групи на изследване:  

Група 1 – Околна и културна среда със следните минимални приоритетни цели:  

 Идентифицирането на териториите с нужда от защита и които да бъдат оценени 

според техните природни или културни дадености (защитени зони, публична собственост, 

рискове, земеделско производство, археологически резервати, важни ландшафтни форми и 

др.); 
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 Природни и културни забележителности, засегнати от урбанизацията; 

 Идентифициране на конфликтните зони между природните и културни обекти и 

урбанизираните зони; 

 Определяне на зони, където се упражнява натиск върху целостта на ландшафта. 

 

Група 2 – Териториално устройство със следните минимални приоритетни цели: 

 Определяне на модела на използване на териториите и функционалната им 

структура; 

 Идентифициране на терените, необходими за постигане на целите; 

 Формиране на възможните проблеми, произтичащи от реализацията на големи 

градски проекти; 

 Идентифициране на потенциална на населените места за допринасяне към 

териториалното равновесие и с цел създаване на населени с места с интегрирано развитие. 

Група 3 – Техническа инфраструктура със следните минимални приоритетни цели: 

 Идентифициране на градската инфраструктура необходима за подпомагането на 

реалното градско развитие; 

 Идентифициране на зоните с минимална осигуреност от гледна точка на 

общинска инфраструктура; 

 Установяване на границите на градското развитие във връзка със 

съществуващите ресурси и инфраструктури. 

Група 4 – Икономическо развитие със следните минимални приоритетни цели: 

 Идентифициране на най-подходящите функции и терени за постигане на едно 

устойчиво икономическо развитие; 

 Локализиране на вторичните центрове и урбанизираните ядра с потенциал за 

устойчивото развитие на общината и центъра; 

 Определяне на свободни площи за дейности, които допринасят към устойчивото 

икономическо развитие. 

 

Група 5 –Достъпност, потоци и връзки със следните минимални приоритетни цели: 

 Определяне на свободни площи, необходими за равномерното и 

взаимообвързано задоволяване на нуждата от обществено обслужване, зелени площи и 

публични услуги; 

 Установяване на условия, които да гарантират мобилността; 

 Връзки между общинското ядро и другите населени места, както и на общината с 

съседните такива и страната; 

 

 Гарантиране на достъпа до жилища. 

Група 6 – Общинско управление със следните минимални приоритетни цели: 

 Определяне на възможностите за създаване на Сдружения за сътрудничество; 

 Създаване на адекватни условия за публично-частни партньорства (ПЧП); 
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 Установяване на урбанистична рамка за сътрудничество между населените 

места. 

В последната част от матрицата, дясната колонка, са изброени урбанистичните понятия 

взаимообвързани с предложения подход в т.1, както и процесът на цялостното изработване 

на плана подчинен на действащата нормативна уредба. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

1.1 Предназначение на ОУПО Трекляно 

Съгласно Закона за устройство на територията, предназначението на ОУПО е да 

определи преобладаващото предназначение и начин на устройство на отделните структурни 

части на териториите, обхванати от плана, в случая цялата територия на община Трекляно 

Предвижданията на ОУПО, с които ще се определят общата структура и преобладаващото 

предназначение на териториите, видът и предназначението на техническата инфраструктура 

и опазването на околната среда и обектите на културно-историческото наследство, е 

задължителен при изготвянето на подробните устройствени планове. Самият ОУПО няма 

пряко приложение за разрешаване на строителство. 

Общият устройствен план създава общата рамка, която е основа за по-нататъшното 

детайлно планиране на територията посредством подробните устройствени планове. За тази 

цел ОУПО следва да съдържа ясно разписани правила и нормативите за неговото прилагане, 

така че те да задават конкретните насоки за разработването на последващите устройствени 

документи от по-ниско равнище (ПУП-овете).  

Съгласно Наредба 8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените схеми и 

планове, предназначението на ОУП е да определи териториите в обхвата на своето 
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действие, в които да бъдат организирани основните антропогенни функционални системи 

(обитаване, труд, отдих, обществено обслужване); да бъдат посочени трасетата и 

местоположението на мрежите и обектите от транспортно-комуникационната и техническата 

инфраструктура; да бъдат определени териториите в риск от предвидими природни бедствия, 

тези за природозащита, за прилагане на ландшафтносутройствени мероприятия, както и 

такива за опазване на обектите от системата на КИН и др.   

1.6 Цели на ОУПО Трекляно 

Съгласно Заданието за изработване на ОУПО на Трекяно, той трябва да създаде 

териториална планова основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие в 

съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и със 

специфичните за община Трекляно природни, културно-исторически, туристически и други 

ресурси.  За да бъдат приложени принципите на устойчивото развитие и да бъде постигнат 

баланс между околна среда, икономически и социален просперитет, е необходимо в ОУПО да 

бъде заложено следното: 

Регулиране на процесите на по-нататъшната урбанизация на територията на общината 

в граници, които да не нарушават целостта и стабилността на природната й среда.  

 

 Създаване на устройствени условия за реализиране на стратегическите 

документи по ЗРР - регионален план за развитие за планиране, областната стратегия и 

общинския план за развитие 2014-2020, както и на други общински, регионални и национални 

програми, планове и проекти. Извеждане на устройствени проблеми, произтичащи от ОУПО, 

които да бъдат включени в ежегодните програми за прилагане на ОПР; 

 Прилагане на устройствени принципи за изграждане и оформяне на физическата 

градска среда в урбанизираните територии (населени места и селищни образувания) в 

съответствие с европейските норми и стандарти, като се търси максимален ефект на 

направената инвестиция и опазване на околната среда;  

 Планирането на ОУПО следва да бъде направено по начин, осигуряващ от една 

страна опазване, а от друга социализиране и рекламиране на природното и културното 

наследство в община Трекляно, с цел постигане на устойчивост. 

 

1.7 Задачи на ОУПО Трекляно 

Основните задачи за плана, съгласно заданието за неговото изработване са: 

 Определяне на общата структура на територията и преобладаващото 

предназначение на съставните и структурните й части.  

 

 Регламентиране на общия режим на устройство на всяка от териториите по 

предходната точка, при съблюдаване на режимите, установени в Закона за устройство на 

територията, Закона за опазване на земеделски земи, Закона за опазване на околната среда 

и др.  

 Изследване и развиване на мрежата на социалната инфраструктура.  
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 Определяне и обосноваване на развитието на комуникационно-транспортната 

инфраструктура на общината и на отделните транспортни мрежи  

 Определяне и обосноваване развитието на техническата инфраструктура и 

определяне разположението на мрежите и съоръженията им на територията на общината, 

както и връзките им с териториите на съседните общини и с инфраструктурни мрежи, 

съоръжения и обекти от регионално и национално значение.  

 Идентифициране на териториите с възможни природни бедствия и 

регламентиране на необходимите превантивни мерки и начини на устройство и защита  

 Регулиране на взаимодействието между устройството на територията на 

общината и природната й среда, с цел нейното опазване.  

 Осигуряване на условия за опазване и социализация на обектите на културно-

историческото наследство и природните забележителности;  

 Извеждане на приоритетните устройствени мероприятия и определяне на 

последователност на реализирането им във времето.  

 

1.8 Обем и съдържание на разработката 

Плановото задание предвижда в процеса на цялостната разработка диференциране на 

два основни етапа, в съответствие с разпоредбите на чл.17, ал.2 от Наредба №8: 

 ФАЗА Предварителен проект; 

 ФАЗА Окончателен проект. 

Двете фази съответно ще бъдат допълнени и разработени паралелно с предварителна 

и окончателна екологична оценка. 

Първата фаза – Предварителен проект (ПП) на ОУП на община Трекляно ще съдържа: 

 Проектна документация съгласно действащата нормативна уредба, в т.ч. 

Наредба № 8/2001 г. на МРРБ за обем и съдържание на устройствените схеми и планове 

(ОСУСП) и „Техническо задание за изработване на Общ устройствен план на Община 

Трекляно‖; 

 Доклад – анализ на съществуващото положение; 

 Графичен материал – основни териториални елементи;  бъдещо развитие и 

устройство на територията на общината, в съответствие с Техническото предложение за 

изпълнение на поръчката. 

 Опорен план;  

 Екологичната оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС), съгласно 

становището на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ). 

Втората фаза на проектиране - Окончателният проект (ОП) трябва да съдържа 

текстовите и графични материали на предварителния проект, коригирани и допълнени 

съобразно решенията на експертните съвети, проведените обществени обсъждания и 
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становищата на заинтересуваните централни и териториални администрации; Окончателният 

проект на ОУПО Трекляно следва да бъде предаден освен на хартиен носител, също така и в 

цифров вид за работа в СAD-среда.  

Цифровият модел на плана трябва да съдържа база данни за устройството и 

застрояването на различните видове територии и устройствени зони и да дава възможност за 

извличане на автоматизирани паспорти на видове територии, устройствени зони, терени и 

обекти, както и справки по зададени критерии. 

Изработените проекти (предварителен проект и окончателен) се докладват от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на заседание на Общински експертен съвет по устройство на територията 

(ОбЕСУТ). 

В случай, че на заседанието на ОбЕСУТ се констатират грешки, непълноти, 

недостатъци и/или се направят препоръки, същите се описват в протокола от заседанието и 

се изпращат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отстраняване. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани забележките за своя сметка в 10 (десет) дневен 

срок от получаването на забележките от протокола на ОбЕСУТ. 

Приемането на предварителния проект се извършва с положително решение на 

ОбЕСУТ. 

Приемането на окончателния проект на Общия устройствен план се извършва на база 

одобряване на плана от Общински съвет, съгласно чл. 127, ал. 6 от ЗУТ в обем и съдържание 

съгласно Наредба №8/14.06.2001 год. за обема и съдържанието на устройствените планове. 

Съдържание на проекта 

Обемът и съдържанието на ОУПО Трекляно да съответстват на наредбата по чл.117 от 

ЗУТ - Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове - чл. 15-19. 

В този смисъл с ОУПО Трекляно следва да се определят: 

1) Анализ на съществуващото положение (диагноза) и прогноза за периода по чл. 17, 

ал.3 от Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове 

2) Териториалното разположение и развитие на основните функционални системи – 

обитаване, труд /производство/, обслужване, отдих и туризъм, както и транспорт; 

3) Местоположението и границите на урбанизираните територии, земеделските 

територии; горските територии, защитените територии, нарушените територии за 

възстановяване и териториите със специално, с друго или със смесено предназначение; 

режимът на устройство на отделните видове територии, който включва параметри на 

застрояване и развитие, санитарно-охранителни зони, мерки за опазване и превенция 

опазване, както и изисквания към тяхното използване и развитие; 

4) Териториите с особена териториално-устройствена защита, чл. 10, ал. 2 от ЗУТ, както 

и тези, за които е необходимо установяване на режим за превантивна устройствена защита 

съгласно чл. 10, ал. 3 от ЗУТ; 
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5) Разположението на трасетата на транспортната инфраструктура от национално и 

общинско равнище; 

6) Разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на 

територията на общината и връзките им с териториите на съседните общини и с 

инфраструктурни мрежи, вкл. съоръжения и обекти от национално значение. Също така да се 

отразят и съответните им сервитутни; режимът и специфичните правила за опазване, 

възстановяване, превантивна защита и т.н за териториите, за които има специфични 

изисквания към тяхното устройство, функциониране и развитие. 

1.9 Прогнозен срок на действие на ОУПО 

В съответствие с разпоредбите на чл. 17, ал. 3 от Наредба №8, Плановото задание 

изисква ОУПО Трекляно да се разработи за времеви обхват (прогнозен период 20 години) – 

до 2037 г. Съгласно него, прогнозният срок е по-дългосрочен, тъй като е обвързан с 

инвестиционни намерения и реализиране на определени стратегически решения и политики. 

 

І. АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 

 

1. Анализ на икономическото и социално развитие 

1.1. Профил на общината – обща и сравнителна характеристика 

1.1.1. Географски характеристики, местоположение и граници 

 
Община Трекляно се намира в 

Югозападна България и е една от 
съставните общини на Кюстендилска 
област. Тя попада в района на Осогово-
Беласишката планинска група. Районът 
е планински, силно пресечен, известен с 
географското понятие Краище. 

Територията на община Трекляно е 
257,8 кв. км., което представлява 8,4% 
от общата площ на област Кюстендил и 
1,3% от територията на Югозападния 
район (ЮЗР, NUTS 2). 

В Трекляно живее около 0,5% от 
населението на област Кюстендил (629 
души към 01.02.2011 г.) и едва 0.03% от 
населението на ЮЗР. 

Община Трекляно граничи с 
общините Кюстендил, Земен, Трън и с 
Република Сърбия. 

 

Община Трекляно е граничен район на България с Република Сърбия. Най-
близкият ГКПП – Олтоманци се намира на 30 км. от административния център с. 
Трекляно. Най- близкият ГКПП с Република Македония – Гюешево е раположен на 
около 60 км. Въпреки това поради липсата на главни пътни артерии, които да пресичат 
общината и лошото състояние на местната транспортна инфраструктура, Трекляно 
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остава периферен и изолиран район. 
Трекляно се намира на 41 км от областния град Кюстендил, на 93 км от 

столицата на страната София и на 597 км от морската ни столица Варна. 

Таблица 1: Разстояния в километри от с. Трекляно до някои големи градове 

в България 
София Кюстендил Благоевград Пловдив Русе Бургас Варна 

93 41 110 238 413 475 597 

Източник: www.bgmaps.com 

Урбанистичната структура на община Трекляно се състои от 19 населени места. 
Това са селата: Трекляно, Побит камък, Средорек, Сушица, Уши, Чешлянци, Брест, 
Бъзовица, Габрешевци, Горни коритен, Горно кобиле, Добри дол, Долни коритен, Долно 
кобиле, Драгойчинци, Злогош, Киселица, Косово, Метохия. 

Община Трекляно е една от 9-те общини в област Кюстендил. Тя е на пето място 
по територия и на последно девето място по население сред общините в областта. 

Трекляно е най-малката по население община в България. 

В област Кюстендил най-голяма е концентрацията на населението в общините 
Кюстендил  

 
и Дупница – 77% от общия брой жители на областта. Най-малка по територия е 

община Бобошево (135,1 кв.км), а най-голяма община Кюстендил (959,4 кв.км). 
Средната гъстота на населението в община Трекляно (2,44 души на кв. км.) е 

много по- ниска от средните стойности за област Кюстендил (44,79), от средната 
гъстота за страната (66,3) и за ЮЗР (105,3). 

Таблица 2: Основни данни за община Трекляно и останалите общини в 

област Кюстендил 
 

 
Район, област, 
община 

 
Територия 

кв. км 

 
Население 

брой 
01.02.2011 

г. 

Гъстота на 
населениет
о за 2011 г. 
(души на 

кв.км.) 

Населен
и места 
(брой) 

Градове 
(брой) 

Села 
(брой) 

България 111001,9 7 364 570 66,3 5 304   253 5 051 
Югозападен 
район 

20 306,4 2 132 848 105,03 952 48 904 

Област 
Кюстендил 

3 051,5 136 686 44,79 182 7 175 

Община Бобов дол 206,2 9 067 43,97 18 1 17 
Община Бобошево 135,1 2 870 21,24 12 1 11 
Община Дупница 329,1 44 988 136,70 17 1 16 
Община Кочериново 182,3 5 214 28,60 11 1 10 
Община Кюстендил 959,4 60 681 63,25 72 1 71 
Община Невестино 439,7 2 821 6,42 23 - 23 

Община Рила 360,9 2 888 8,00 5 1 4 

Община Сапарева баня     180,9 7 528 41,61 5 1 4 

 
Община Трекляно 

 
257,8 

 
629 

 
2,44 

 
19 

 
- 

 
19 

Източник: Национален статистически институт 

По брой населени места (19), Трекляно се нарежда на трето място в областта 
след общините: Кюстендил (71) и Невестино (23).(Таблица 2) 

http://www.bgmaps.com/
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1.1.2. Териториални и поземлени ресурси 

Около 92% от територията на община Трекляно се състои от земеделски и горски 
площи. Най-голям е относителният дял на земеделските земи – 128 991 дка (50%). 
Обработваемата земеделска земя по официални статистически данни е 45 031 дка или 
около 35% от земеделските територии. Територията заета от гори е 108 180 дка или 
42%. Площта за добив на полезни  изкопаеми заема 5,6% от територията на общината. 
Населените места и другите урбанизирани територии са само 2% от общата площ на 
Трекряно (5 034 дка). 

Най-малък относителен дял съответно 0,2% и 0,3% имат водните течения и 
водни площи и териториите за транспорт и инфраструктура. 

 
 

1.2. Природно - ресурсен потенциал 

1.2.1. Релеф, климат, води, почви и полезни изкопаеми 

 

Територията на община Трекляно е със сложен геоложки строеж изразяващ се в 
разнообразен по произход и възраст скален състав. Надморската височина варира от 
710 до 1717 м. 

Релефът в общината оказва сериозно въздействие на посоката и скоростта на 
ветровете. С най-голяма средна скорост на ветровете се отличават месеците април и 
май, а с най-малка октомври и ноември. Средногодишният брой от дните с валежи 
обхваща една трета от годината като най-много валежни дни се наблюдават през 
месеците май и ноември, а най-малко през август и септември. 

Водите преминаващи или формиращи се в Трекляно могат да бъдат разделени 
на две групи - подземни и речни. Подземните води са представени от карстови и 
грунтови извори. Най-голяма река в района е Треклянска, дълга 37 км, в която се 
вливат Драгойчинска, Средоречка, Метохийска, Бъзовичката и Косовската реки. 
Максималната стойност на устойчивост е през април, а минималните стойности през 
август. 

Разнообразието в релефа и скалната основа обуславя наличието на различни 
почвени типове и подтипове, поделени на дълбоки, средно ерозирани и 
фрагментирани. 

Към дълбоките почви с помощта на А и В хоризонти повече от 80 см спадат 
алувиално - ливадните, делувиалните, псевдоподземните и кафяви горски почви. 

Към средно ерозираните почви спадат варианти на излишните каменни почви и 
кафяви горски почви, ерозирани върху кората. 

Към плитките почви спадат почвите с неразвит профил 10-15 см, които на места 
са ерозирани. Представени са от литосоли и ретосоли. 

Почвените типове в района включват канелните, кафявите и горските почви. 
Канелните горски почви са разположени по склоновете на Милевска планина в 

района северно от Трекляно, Шатковски рид и Драгойчински рид. 
Азополни почвени видове са разположени върху заливаните речни терени по долината 
на Треклянска река. 

Мозаечния релеф, сложната геоложка основа и пъстра почвена покривка 
създават условия за съществуване на различни фитоценози в района на Треклянско 
Краище. 

В района на общината при селао Злогош са открити кварцови жили. За сега 
недостатъчно е изяснен произходът на желязното орудяване. Нечисти варовици има в 
района на Горни и Долни Кортен, Долно Кобиле и Злогош. 
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На територията на общината са установени следните полезни изкопаеми: 
Рудни полезни изкопаеми 

 железни орудявания - Чешлянци, Сушица и Добри дол; 
 медни орудявания - Злогош, Сушица; 
 златни - Шатковица, Злогош, Киселица и Чешлянци. 

 

Неметални полезни изкопаеми 

 фосфорни - Чешлянци; 
 въглища - Горни и Долни Кортен; 
 облицовъчни камъни, мрамори, гранити и варовици - Сушица, Брест; 
 инертни материали по поречието на Треклянската река. 

Златоносни разсипи 

 полеогенско грубкластични скали - Злогош; 
 плиоценски чакъли - Треклянска река. 

 

       Интерес представляват само злато-съдържащите. Най-добре изразените 
полезни изкопаеми са железните. В миналото по тях са били извършвани и 
експлоатационни работи. Установено е металоморфогенно рудопроменяне в 
района на с. Чешлянци. То се проследява по протежението на Милевския навлек. 
Дължината на железнорудния хоризонт е 15 км. 

 

1.2.2. Защитени зони, природни забележителности и биоразнообразие 

 

На територията на община Трекляно попадат три защитени зони, 
включени в европейската екологична мрежа – „Натура 2000‖ 

Защитени зони 

 BG0001017 “Кървав Камък” - 3857,5 ха, за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна; 

 BG0001012 “Земен” - 1820,3 ха, за опазване на природните местообитания и 
на дивата флора и фауна; 

 BG0000295 “Долни коритен” - 137,4 ха, за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна. 

 
Защитени територии 

 Природна забележителност ―Корията‖, в землището на с. Добри дол. 
 

Природни забележителности 

с. Трекляно: 
 Вековно дъбово дърво — „Кръстато дърво― в махала Тодоровци — място, на 

което са се извършвали езически и религиозни обреди. 
 Пещери „Училището―, „Цръквето― и „Ямата― в южната част на селото — 

махала Тодоровци и пещера в махала Стойковци. 
с. Злогош: 
 В местността ―Кръста‖ има цер на над 270 години и летен дъб на 170 
години. с. Побит камък: 
 Пещера ―Шупльи камик‖. 

 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0
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Биоразнообразие 

Горските територии над 1000 м надморска височина в общината попадат към 
планинския климатичен район, като средно планинската му част е заета предимно от 
букови гори. 

На територията на общината се срещат следните представители на флората; 
 бук расте на 1700 м надморска височина; 
 дъб - расте на места с южно изложение; 
 цер, горун, стешак, бор, благун и черен благун, топола, върба, ясен, кестен, 

елешка, глог.  
 
Представители на фауната, които се срещат в горите на общината са: вълк, чакал, 
лисица, сърна, дива свиня, елен, белка, катерица и др, които са обект на 
ловуване. От дивите пернати птици се срещат - сокол, ястреб, кукумявка, бухал, 
кълвач, кукувица, сива врана, 
гарван, славей, полска чучулига, яребица и много други. 

 

1.3. Културно-историческо наследство и паметници на културата 

 
Решителни исторически промени в района на Трекляно и в частност в Краището 

като цяло настъпват след влизането в сила на Ньойския мирен договор от 1919 г. По 
силата на този договор Кюстендилското Краище бива разсечено на две части с 
прокарване на нова граница. Селищата, които остават в пределите на България 
формират днешната община Трекляно. 

Районът на община Трекляно е богат на културно-исторически паметници и 
оброци: 
с. Трекляно: 

 Паметник на Зинови Дойчинов — партизанин, убит като доброволец в 
Българската армия през първата фаза на Отечествената война 

 Художествена галерия на художника Евтим Томов — график, 
професор от Националната художествена академия, с най-добрите 
негови творби. 

 Извор, наричан „Врело―, със студена вода и среден годишен дебит 16 л./сек. 
От този извор е водоснабдено цялото село. (По-студена в областта е водата 
само на извора в местността Гроот, високо над Врело, под Цръвени брегове, 
но е с малък дебит.) 

 Чешма – паметник на загиналите воини от Краище за освобождението и 
обединението на България, която се намира в центъра на с. Трекляно. 

с. Долно Кобиле: 

 Оброк ―Свети Георги‖. Намира се на около 200 метра североизточно от 
селските гробища, в местността Ридо. 

 Оброк ―Света Троица‖. Намира се на около 800 метра североизточно от 
селските гробища, в местността Църквище (над валявиците). 

 Чешми: Стубъл - зад Ковачева махала, Добрил - махала Козарска, Момчилов 
кладенъц - под селските гробища, Плоча - на пътя за с. Средорек, Чешма-
паметник пред селското читалище. На чешмата Плоча е поставена паметна 
плоча, посветена на поета Емануил Попдимитров, който е роден в близкото с. 
Груинци. 

 Партизански паметник, посветен на основаването на Средоречкия партизански 
отряд 
- изграден в местността Оресите. 

 Войнишки паметник в местността Славчето - посветен на загиналите за 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8
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България. 
с. Долни Кортен: 

 Църква ―Свети свети Петър и Павел". Построена е през 1920 г. върху долинен 
склон, на мястото на оброчището ―Свети Петър‖. 

 Оброк ―Спасов ден‖. Намира се на около 1,8 км. северозападно от църквата, 
при махала Витанова, южно от местността ―Извора‖. Има останки от стара 
църква. 

 Оброк ―Свети Спас‖. Намира се на около 2,2 км. югозападно от църквата в 
махала Клуборска. Мястото е отбелязано с дървен кръст. 

 Оброк ―Свети Илия‖. Намира се на около 1 км. западно от църквата, при 
Деянова махала, върху левия бряг на реката. 

 Паметник на загиналите във войните, който се намира в центъра на селото. 
с.Уши: 

 Оброк намира се на около 1 км. северозападно от кметството в местността 
"Рид" при махала Велкова. 

 Оброк ―Свети Прокопий‖. Намира се на около 1 км. североизточно от 
кметството при махала Кошарска. Службата е на 21 юли по стар стил. Няма 
оброчен знак. 

 Паметник на загиналите при защита на отечеството през 1913 г., който се 
намира в местността „Славчето― в с .Уши. 

 Паметник на загиналите воини от селото във войните, който се намира в 
центъра на селото. 

с. Бъзовица: 

 Оброк ―Света Троица‖. Намира се на около 2 км. северно от кметството, в 
местността "Църквище" при махала Говедарци. На мястото, между няколко 
стари крушови дървета има следи от стара църква. 

 Оброк. Намира се на около 800 метра северозападно от кметството, в 
местността "Света вода". 

 Чешма – паметник на загиналите войни през 1912 – 1915 г. и Втората 
световна война, която се намира в центъра на селото. 

с. Косово: 

 Църква ―Свети Николай". Построена през 1885 г. 
 Оброк ―Свети Спас‖. Намира се на около 3 км. северозападно от селската 

църква, при мапхала Воличинци, на около 100 метра югозападно от 
последните къщи на махалата, до стар дъб. 

 Оброк ―Свети Пантелеймон‖. Намира се на около 2,5 км. югоизточно от 
селската църква, в местността "Пантеле". 

с. Метохия: 

 Средновековна крепост - намира се на около 600 метра югозападно от 
кметството, в местността "Света вода". 

 Паметник-чешма на загиналите във войните за национално обединение през 
1912- 1913 г., 1915-1918 г. и 1941-1945 г. 

с. Драгойчинци: 

 Средновековна крепост-Драгойчинци на 650 метра северозападно от 
селската църква, в местността "Кулата". От крепостта е запазена 
правоъгълна кула. При градежа са използвани сантрачи. На места по терена 
личат следи и от крепостна стена. Крепостта е достъпна от северозапад, 
където минава ров с ширина 3-5 м. и дълбочина 3 м. Останалите страни са 
заобиколени от стръмни склонове. Теренът е залесен.  
 

 Църква ―Свети Илия‖. Построена през 1884г. с дължина 12м., ширина 7м., 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D1%81%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0)
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височина 4м. и дебелина на зидовете 90см. Един от дарителите е Стоичко 
Станков. Осветена е от митрополит Партений. 

 Оброк ―Света Троица‖. Намира се на около 1,2 км. североизточно от църквата 
в местността "Злон дол". На мястото има останки от стара късноантична 
църква - "Латинската църква". Зидовете са затревенни и обрасли с дървета. В 
апсидата са израсли четири буки, върху кората на които са изрязани 
кръстове. 

 Оброк ―Света Петка‖. Намира се на около 700 метра югозападно от църквата, 
в гробищата при махала Митарци. Има останки от стара църква. 

 Оброк ―Свети свети Кирил и Метоий‖. Намира се на около 2 км. 
северозападно от църквата при махалата Срегньо осое. Тук са развалините 
на църквата ―Свети Тодор‖. 

 Чешма – паметник, която се намира в центъра на селото. 
с. Габрешевци: 
 Късносредновековна църква. Намира се в селските гробища. Представлява 

малка еднокорабна и едноапсидна църква с дължина 4,50 м. и ширина 3,70 м. 
Ширината на апсидата е 1,20 м. , на входа - 0,70 м. Апсидата е полукръгла. 
На източната стена , вляво от апсидата, има полукръгла ниша, а на 
северната стена - четвъртита. Градежът е от ломени камъни и бигор, на 
места изравнявани с тухли и керемиди. Дебелината на стените е 0,65 м., а 
запазената височина - 1,50 - 1,70 м. 

 Оброк ―Свети Атанас‖. Намира се на около 600 метра югоизточно от 
гробищата, в местността ―Атанас‖, върху речна тераса, до вековен дъб. На 
мястото има развалини от стара църква, известна като Латинската църква. 

 Паметник с паметна плоча на загиналите през войните за освобождение на 
България. 

 

 С общи усилия на съселяните и доброволни дарения е построен действащ 
параклис. Стените му са красиво изрисувани от известен кюстендилски 
художник. 

с. Добри дол: 

 Църква ―Свети Никола‖. Построена през 1885 г. 
 Оброк ―Свети Петър‖. Намира се на около 2,4 км. източно от църквата в 

местността ―Свети Петър‖. Мястото е заобиколено от стари дъбове. 
 Оброк. Намира се на около 400 метра югоизточно от църквата, в местността 

―Света вода‖. 
 Оброк ―Свети Илия‖. Намира се на около 700 метра югозападно от църквата, 

в местността "Дабйе", при махала Накова, в близост до вековни дъбове. 
 Чешма с паметна плоча на участниците от с. Добри дол в Балканската, 

Първата и Втората световна война. 

с. Чешлянци: 

 Късносредновековна църква - намира се на 2 км. северозападзно от 
кметството, в гробищата на махала Вишорица. Малка еднокорабна и 
едноапсидна църква с вътрешни размери 8 Х 4 м. с дебелина на зидовете - 
60 см. Стените са градени от ломени камъни и кал. Запазената им височина е 
около 0,60 - 0,80 м. 

с. Злогош: 

 Църква ―Свети Димитър‖. Построена е през 1876 г.Оброк ―Свети Георги‖. 
Намира се на около 900 метра северозападно от църквата в местността 
―Кръста‖. Мястото е отбелязано с кръст от бигор, в близост до група вековни 
дъбове. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BA


 
 

 

 

22 
 

 Оброк ―Свети Атанас Летни‖. Намира се на около 1250 метра северозападно 
от църквата, в местността ―Атанасчица‖. 

с. Горно Кобиле: 

 Оброк. Намира се на 650 м. западно от гробищата, в местността ―Градините‖, 
до вековен изсъхнал орех с диаметър на дънера 1,5 м. 

с. Средорек: 

 Оброк ―Свети Петър‖. Намира се на около 2,5 км. северно от моста над 
Треклянска река, в местността ―Свети Петър‖. 

 Оброк ―Свети Георги‖. Намира се на около 2 км. северно от моста над 
Треклянска река, при махала ―Селище‖. 

 Паметник-чешма на загиналите във войните, която се намира в махала 
„Драгольовци― в селото. 

с. Киселица: 

 Чешма с паметна плоча на загиналите от с. Киселица във войните, която се 
намира в центъра на селото. 

с. Побит камък: 

 Оброк ―Свети Илия‖. Намира се в местността ―Побиен камик‖. Мястото  е 
отбелязано с каменна плоча с трапецовидна форма с височина 1,04 м. и 
ширина 0,42- 0,64 м. На лицевата страна е издълбан кръст с размери 32 Х 33 
см. , а под него е издълбан едноредов надпис с ширина 36 см. и височина на 
буквите - 4 см. : ―ТРИЧА МАСТОРЪ‖. 

 Оброк ―Свети Илия‖ - 2. Намира се на около 300 метра северозападно от 
оброка "Свети Илия", в местността ―Валог‖, под вековно дърво. Представлява 
каменна плоча с височина 0,85 м. и ширина 0,49-0,56 м. На лицевата страна е 
издълбан кръст с размери 35 Х 42 см. , а под него година ІРІІ. 

с. Сущица: 

 Оброк ―Свети Георги‖. Намира се на около 1 км. североизточно от кметството 
в местността ―Спасовица‖ или ―Кленье‖. 

 Оброк ―Свети Илия‖. Намира се на около 500 метра североизточно от 
кметството, в местността ―Равна нива‖. 

с. Брест: 

 Оброк ―Света Троица‖ и ―Свети Харалампий‖. Намира се на 1200 метра 
югозападно от училището, в местността "Църквище". На мястото има следи 
от стара църква. 

 Оброк - намира се на 1 км югозападно от училището,в местността "Света 
вода", до вековен изсъхнал бряст. 

 

1.4. Селищна система и урбанизация 

1.4.1. Селищна система 

Административен, стопански и културен център на община Трекляно е село 
Трекляно. 
Урбанистичната структура се състои от 19 населени места - селата Трекляно, 
Побит камък, Средорек, Сушица, Уши, Чешлянци, Брест, Бъзовица, Габрешевци, 
Горни коритет, Горно кобиле, Добри дол, Долни коритен, Долно кобиле, 
Драгойчинци, Злогош, Киселица, Косово, Метохия. 
Според действащата функционална типизация на населените места в страната, 
община Трекляно е от V функционален тип. Центърът на общината с. Трекляно е 
също V функционален тип. От VII функционален тип са населените места 
Средорек, Злогош и Добри дол. От VIII функционален тип са останалите населени 
места на общината - 15 на брой. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BA
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https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%86
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
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https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8A%D0%BA
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Урбанистичната класификация на селищата се състои от 1 малко село – 
Трекляно(100 - 200 жители) и 18 много малки села – под 100 жители, от които 6 
села със затихващи функции – 

Побит камък, Брест, Горно кобиле, Драгойчинци, Метохия и Чешлянци. Последните 
шест села са застрашени от изчезване, което прави селищната система на община 
Трекляно неустойчива и уязвима. 

 

Таблица 3: Население по постоянен адрес в община Трекляно 2007 - 2012 г. 
Населени 
места 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

с. Побит камък 8 8 6 4 3 3 

с. Средорек 41 37 36 34 31 36 

с. Сушица 40 39 38 35 36 31 

с. Трекляно 229 224 222 213 203 199 

с. Уши 18 17 16 15 14 15 

с. Чешлянци 18 17 16 14 14 10 

с. Брест 1 1 1 1 1 1 

с. Бъзовица 17 16 14 14 15 15 

с. Габрешевци 29 29 28 26 25 24 

с. Горни коритен 22 18 17 18 14 15 

с. Горно кобиле 3 3 3 3 3 2 

с. Добри дол 30 28 26 23 22 20 

с. Долни коритен 15 15 14 13 12 12 

с. Долно кобиле 15 18 15 13 12 11 

с. Драгойчинци 18 18 15 14 10 8 

с. Злогош 31 25 26 26 27 27 

с. Киселица 9 9 10 10 10 11 

с. Косово 22 18 19 18 16 14 

с. Метохия 10 10 9 8 8 7 

Община Трекляно 576 547 531 502 476 461 

Източник: Национална база данни „Население” - http://www.grao.bg 
 
 
Населението на община Трекляно по постоянен адрес бележи тенденция на 
намаление със 115  
души през 2012 г. спрямо 2007 г. Жителите на общинския център с. Трекляно 
намаляват с 13% през анализирания период. Единствено в с. Киселица броят на 
населението по постоянен адрес се увеличава за анализирания период с 2 души. 
Икономическият облик на селата е селскостопански, с подчертан 
самовъзпроизводствен характер. Преобладава производство върху лична земя в 
дребни стопанства за лична консумация. В селата липсват възможности за трудова 
заетост. 
По степен на благоустроеност селата в община Трекляно имат сходни 
характеристики. 
Всички са електрифицирани и водоснабдени. 

 

1.4.2. Жилищен фонд, домакинства и семейства 

 

http://www.grao.bg/
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По данни на НСИ от преброяването към 01.02.2011 г. жилищните сгради в 
община Трекляно са 2313, а общият брой жилища е 2322. Полезната жилищна площ в 
общината е 113 157 кв.м. 

Около 41% от жилищните сгради (944 броя) са постоянно обитавани, 1369 са 
необитавани. Обществено водоснабдени са 90% от жилищните сгради в Трекляно. 
Собствен водоизточник ползват 7,1% от сградите, 1,8% имат и обществено 
водоснабдяване и собствен водоизточник, а 1,2% не са водоснабдени. 

С обществена канализация са свързани 7,6% от обитаваните жилища в 
Трекляно, 2,6% са свързани с избени ями, 16% ползват септични ями, а 41% попивни 
ями. В 33% от жилищните сгради няма никакъв достъп до канализация и/или ями. 

По показателя на НСИ „Осигуреност на обитаваните жилища с кабелна 
телевизия, сателитна антена, компютър и достъп до интернет‖, данните за община 
Трекляно са следните: 

- Кабелна телевизия има в 12 жилища и достъп имат 23 лица; 

- Сателитна антена е поставена на 188 жилища и достъп имат 385 лица; 
- Компютри има в 8 от жилищата и осигуреността е за 19 лица; 
- Достъп до Интернет имат 12 жилища и съответно 27 лица. 

Таблица 4: Жилищни сгради по период на построяване в 

Трекляно 
 

Общо 
 
До края 

на 
1949 г. 

 
1950 – 
1959 г 

 
1960 – 
1969 г. 

 
1970 – 
1979 г. 

 
1980 
– 
1989. 

 
1990 – 
1999 
г. 

 
2000 – 
2011  

 
2313 

 
1683 

 
155 

 
100 

 
97 

 
184 

 
83 

 
11 

Национален статистически институт 

Значителна част от сградния фонд (88%) е построен преди 1980 година. Около 
31% от сградите в Трекляно са масивни, 3,3% са стоманобетонни, а останалите са с 
друг вид конструкция. 

По данни от последното преброяване на населението към 01.02.2011 г., в 19-те 
населени места на общината има 361 домакинства и 157 семейства, като средният 
брой членове на едно домакинство е 1,7 човека, а на едно семейство е 2,4 човека. 
Едночленните домакинства са 189. В 45 домакинства живеят повече от едно 
семейства на родствени лица. 

Домакинствата-семейства в община Трекляно са 126. В 60% от семействата 
няма деца под 16 години, 31% имат само едно дете, 7% - две деца и 2,5% - три и 
повече деца. В 18% от семействата, в които има деца те се отглеждат само от единия 
родител. 

1.5. Развитие на човешките ресурси и социалната сфера 

1.5.1. Демографска характеристика 

 
В община Трекляно има демографски срив. Динамиката на населението през 

последните години показва рязка и трайна тенденция на намаление (с около 44%) или 
с 486 души през 2012 спрямо 2007 г. 

По официални статистически данни от последното преброяване към 01.02.2011 
г. населението на община Трекляно е 629 души., след което към края на 2011 г. се е 
увеличило с 15 души на 644, а през 2012 г., отново намалява и достига 625 души. 

Според прогнозни данни на НСИ ако тенденцията се запази до 2061 г. 
населението на общината ще намалее с още близо 70% до 192 души и голяма част от 
селата ще се обезлюдят. 
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Таблица 5: Население в община Трекляно по пол 2007 - 2012 г. 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 
Всичко 

1111 1076 102
7 

986 644 625 

Мъже 562 542 520 505 341 325 
Жени 549 534 507 481 303 300 

Източник: Национален статистически институт 

По признака пол структурата на населението е относително балансирана. През 
2012 г. в общината живеят 625 души. Мъжете през 2012 г. имат относителен дял 52%, 
а жените - 48%, или мъжете са с 25 повече от жените.(Таблица 5) 

 
 

 

Таблица 6: Население под, в и над трудоспособна възраст по местоживеене и пол 

към 01.02.2011 г. 

 Общо 

Общо Мъже Жени 

 
Общо 

629 324 305 

 
Под трудоспособна 

32 21 11 

 
В трудоспособна 

238 149 89 

 
Над трудоспособна 

359 154 205 

Източник: Национален статистически институт 

През 2011 г. под трудоспособна възраст е 5% от населението на община 
Трекляно. Възрастните над трудоспособна възраст са 359 души или 57% от 
населението. Около 38% е делът на населението в трудоспособна възраст на 15 и 
повече години. 

 
Таблица 7: Население в община Трекляно по възрастови групи към 

01.02.2011 г. (брой) 

 Общо 0 - 9 10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 -59 60 - 69 70+ 

Общо 629 16 25 25 52 46 86 154 22
5 

Мъже 324 9 18 16 34 30 43 81 93 
Жени 305 7 7 9 18 16 43 73 13

2 

Източник: Национален статистически институт 

Данните в Таблица 7 показват, че населението на община Трекляно е 
застаряващо. Най- голям относителен дял във възрастовата структура заемат лицата 
на възраст над 60 години – 60%. Хората в активна възраст между 30 и 59 години са 29% 
от населението. Младите хора от 20 до 29 г. са едва 4% от жителите на общината. 
Децата и младежите до 19 г. са 7%. 

Поради преобладаващия брой възрастни хора в местното население, 
икономически активните лица заемат незначителен дял във възрастовата структура - 
32% или 191 души по данни от последното преброяване. От икономически активните 
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лица заети са 167 души, останалите са безработни. Пенсионерите в община Трекляно 
са 60% от населението. 

По признака юридическо семейно положение, данните на НСИ сочат, че 45% от 
населението на община Трекляно (283 души) са семейни – женени/омъжени, около 7% 
са разведени и около 21% са със статут на вдовец или вдовица. 

Несемейните са 28% от населението, като се приспадне групата на децата и 
младежите до 19 години, делът на несемейните хора в община Трекляно е 21% от 
общото население. 

Според резултатите от Пребряване 2011 г. 4% от населението (24 души) живее в 
условия на съжителство без брак, като 54% от тях са във възрастовата група между 30 
и 49 години. 

 
Таблица 8: Население на 7 и повече години в община Трекляно по 

образование към 01.02.2011г. 

Община, 
Местожи-
веене 

 
Об
що 

Висше 
образо-
вание 

Средно 
образо-
вание 

Основно 
образо-
вание 

Начално 
образо-
вание 

Незавър
шено 

начално 

Никога 
не 

посеща-
вали 

учили-
ще 

 
Де
те 

Трекляно 615 51 29
2 

18
9 

72 7 4 - 

Източник: Национален статистически институт 

 
Към 01.02.2011 г. 78% от населението на община Трекляно на 7 и повече години е със 
средно или основно образование. С начално образование са 12%, с незавършено начално – 
1%, а 4 души никога не са посещавали училище и са напълно неграмотни. Броят на 
висшистите в общината е 51 или 8% от населението. 

 

Таблица 9: Население по етнос в община Трекляно към 01.02.2011 г. 

(брой) 

 

 
Община 
Трекляно 

 
Лица, отговорили на 
въпроса за етническа 
принадлежност 

Етническа 
група 

Не 
се 

сам
оо 
пре

- 
дел
ям 

 
българска 

 
турска 

 
ромска 

 
друга 

Общо:  
629 

627 613 12 .. .. .. 

Източник: Национален статистически институт 

 
Преобладаваща част от населението на Трекляно е от българския етнос. От 627 

отговорили на този въпрос при преброяването към 01.02.2011 г., 613 са се определили 
като българи, 12 като турци. Останалите анкетирани не са се самоопределили. 

Естественият прираст на населението на община Трекляно за изследвания 
период е отрицателен, като през 2012 г. е минус 25 души. Средно годишният брой на 
живородените деца в общината за периода 2007-2012 г. е 2. Средната смъртност в 
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община Трекляно за изследваните 6 години е 31 човека годишно. 
 
 
 

Таблица 10: Естествен прираст на населението на община Трекляно 2007-2012 

г. 

 
Годи
на 

Живородени Умрели Естествен 
прираст 

Общо Момчета Момичета Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

2007 1 1 0 35 17 18 -34 -16 -18 
2008 3 1 2 30 14 16 -27 -13 -14 
2009 2 1 1 33 14 19 -31 -13 -18 
2010 2 1 1 30 14 16 -28 -13 -15 
2011 2 1 1 32 14 18 -30 -13 -17 
2012 3 1 2 28 14 14 -25 -13 -12 

Източник: Национален статистически институт 

 
Механичният прираст в община Трекляно през анализирания период се променя 

колебливо. През 2007 г. е положителен +31 души. След това за три години е 
отрицателен и през 2011 г. отново е положителен +40 души. Към 2012 г. механичният 
прираст на общината е с положителна стойност +6 души. В резултат на миграция 
населението на общината варира с около 6 души средногодишно. 

 
 

Таблица 11: Заселени, изселени и механичен прираст в община Трекляно 2007-2012 г. 

Годин
а 

Заселени Изселени Механичен 
прираст 

Общ
о 

Мъж
е 

Жен
и 

Общ
о 

Мъж
е 

Жен
и 

Общ
о 

Мъж
е 

Жен
и 

2007 78 43 35 47 27 20 31 16 15 
2008 30 18 12 38 25 13 -8 -7 -1 
2009 29 15 14 47 24 23 -18 -9 -9 
2010 33 21 12 46 23 23 -13 -2 -11 
2011 64 39 25 24 10 14 40 29 11 
2012 20 8 12 14 11 3 6 -3 9 

Източник: Национален статистически институт 

Общо в резултат на естествен и механичен прираст населението в община 
Трекляно през 2012 г. е намаляло с 19 души. 

 

1.5.2. Пазар на труда – заетост и безработица 

 
Пазарът на труда включва два основни компонента: трудова заетост и 

безработица. Икономически активните лица в община Трекляно наброяват 191 души по 
данни от последното преброяване – 01.02.2011 г. Коефициентът на икономическа 
активност е 32% (съотношение между икономически активните лица и населението на 
15 и повече навършени години). От икономически активните лица заети са 167 души, 
останалите са безработни, които активно търсят работа. Коефициентът на заетост 
(съотношение между броя на заетите лица и населението на 15 и повече навършени 
години) за община Трекляно е 28%. 

Причините за ниските коефициенти на икономическа активност и заетост в 
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община Трекляно са демографската криза и липсата на работни места. 
Несъответствието между предлаганите и търсените квалификации е очевидно 
предимно в следните групи: незавършилите училище, млади хора, завършващи средно 
образование и тези без или с много ниско ниво на професионална квалификация. Това 
несъответствие се наблюдава също така в групите от хора с образование и 
професионални квалификации, но без стаж, както и в групата на продължително 
безработните. В същото време младите квалифицирани кадри предпочитат да пътуват 
и да работят в Кюстендил и София. 

Равнището на безработица в община Трекляно през 2012 г. е 15,6% при средни 
равнища за област Кюстендил 14,8% и за страната 11,4%. По данни на Дирекция „Бюро 
по труда‖ – Кюстендил за периода 2007 г. - 2008 г. безработицата в Трекляно намалява 
от 13,2% на 7,1%. През 2010 г. показателят нараства на 14%, а през 2011 г. намалява 
до 11,1% при средни равнища за област Кюстендил 12,9% и за България 10,4%. 

 
Този проблем налага работа по много програми и мерки за насърчаване на 

заетостта и осигуряване на работни места за стабилизиране пазара на труда в 
общината. 

Таблица 12: Брой на безработните лица и равнище на безработица в община Трекляно за 

периода (2007-2012г.) 

Показател 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Брой регистрирани безработни 
лица 

33 18 22 36 20 28 

Жени 13 10 9 13 7 11 

Мъже 20 8 13 23 13 17 

Равнище на безработица (%) 13,2 7,1 8,8 14,0 11,1 15,6 

Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Кюстендил 

 
За периода 2007-2012 г. в Трекляно са регистрирани средногодишно по 26 

безработни лица. Броят на регистрираните безработни в общината е най-малък през 
2008 г. – 18 лица. През 2012 г. по официални данни безработните са 28. Почти за 
целия анализиран период безработните мъже са повече от жените. Относителният им 
дял през 2012 г. е 61% или 17 безработни мъже. (Таблица 12 и Фиг.3) 

Фиг. 3: Динамика на безработицата в община Трекляно 2007-2012 г. 

Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Кюстендил 

Най-голям относителен дял във възрастовата структура на безработицата в 
Трекляно имат лицата над 45-годишнна възраст (около 57% през 2012 г.). Близо 29% от 
безработните са на възраст между 30 и 45 години. Младите хора до 29 години са едва 
14% от безработните. 

 

Таблица 13: Безработица в община Трекляно по възрастови групи за 

2007-2012 г. 
Възрастови 
групи 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

- до 29 г. 6 2 3 5 2 4 
- от 30 до 34 г. 3 2 1 3 2 2 
- от 35 до 39 г. 2 2 2 3 1 3 
- от 40 до 44 г. 2 1 2 2 2 3 
- от 45 до 49 г. 5 3 3 3 1 2 
- от 50 до 54 г. 8 3 4 5 3 5 
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- над 55 г. 7 4 7 15 9 9 
Общо 33 18 22 36 20 28 

Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Кюстендил 

 
 
През изследвания период най-голям е броят на безработните с основно, 

начално и по- ниско образование. През 2012 г. – 11% от безработните в община 
Трекляно са с основно образование, а 64% са с начално. Лицата със средно 
образование са 21% от регистрираните безработни. Само 1 човек от регистрираните 
лица в Бюрото по труда е с висше образование. 

 
 
По данни на Дирекция „Бюро по труда‖- Кюстендил, за периода 2007-2012 г. 

броя на регистрираните трайно безработни лица в община Трекляно намалява от 21 
през 2007 г. на 2 лица през 2009 г. След което се увеличава и през 2012 г. има 5 
трайно безработни лица. 

 
 
 

Таблица 14: Безработица в община Трекляно по образование за 2007-

2011 г. 
Образовани
е 

200
7 

200
8 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

Висше 1 1 1 1 1 1 
Средно 13 6 6 9 3 6 

Основно 19 10 4 3 4 3 

Начално - 1 11 23 12 18 

Общо 33 18 22 36 20 28 

Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Кюстендил 

 
За периода 2007-2012 г. в община Трекляно са обявени 328 нови работни 

места, от които 309 са по програми за заетост, а 19 са на първичния трудов пазар. 
През анализирания период включени в заетост са 297 безработни лица, като в т. ч. 

по програми 274, по мерки 2 и на първичния трудов пазар 9. 
Възможностите за намиране на работа в община Трекляно са ограничени. 

Частният сектор наема много малък брой от свободната работна ръка и основно 
заетост се осигурява чрез различните национални програми. В публичния сектор 
трудно се освобождават места и там възможностите са изключително ограничени по 
отношение намиране на работа. В последните години общината участва в редица 
национални програми и мерки, целящи под различна форма ограничаване на 
безработицата и осигуряване на заетост и доходи за населението. 

 

1.5.3. Образование 

Училища 

На територията на Трекляно функционира само едно защитено общинско 
училище за ученици до 8-ми клас - ОУ ‖Св. Климента Охридски‖ – с.Трекляно. 
Обучението се провежда в сляти паралелки. Поради демографския срив се налага 
допълнително извозване на ученици от ромски произход от областния град Кюстендил, 
за да се покриват стандартите и да не се закрива училището. 
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Таблица 15: Училищна структура в община Трекляно 2007-2012 г. 

(брой) 

Показатели 2007/20
08 

2008/20
09 

2009/20
10 

2010/20
11 

2011/20
12 

Брой училища 1 1 1 1 1 

Брой ученици 29 28 39 36 39 

Брой учители 3 3 4 3 3 

Източник: Териториално статистическо бюро – Кюстендил 

 
Общо за периода 2007-2012 г. учениците се увеличават с 10. 
През 2011/2012 г. учениците в Трекляно са 39. За целия анализиран период 

учителите в училището се запазват 3 броя, като единствено през учебната 2009/2010 г., 
има 4 учители. 

За учениците е подсигурен целодневен пансион, оборудван съгласно 
изискванията. Училището разполага с голяма сграда и сравнително добра материално-
техническа база, едно общежитие, игрище, оборудван физкултурен салон. Други 
спортни съоражения и площадки на територията на общината няма. Учениците вземат 
активно участие при празненства по различни празници. 

 
Детски градини 

Към 2013 година в община Трекляно няма функциониращи детски градини. 
 

 

1.5.4. Здравеопазване 

По данни от РЗИ-Кюстендил на територията на община Трекляно има: 
 една практика за първична медицинска помощ с един лекар; 
 една практика за първична дентална помощ с един лекар по дентална медицина; 

 една щатна бройка за медицинска сестра, която е разделена на две за по- 
ефективно обслужване. 

 
Доболнична, болнична и специализирана медицинска помощ, в т.ч. и процедури, 

прегледи и манипулации, населението на община Трекляно получава в областния град 
Кюстендил. 

Сградният фонд и медицинската апаратура в общината са остарели и 
недостаъчни. От 2012 г. в община Трекляно е предоставена линейка за спешна 
медицинска помощ. 

За периода 2007-2012 година, анализът на здравословното състояние на 
учениците от  ОУ „Св. Климент Охридски‖, село Трекляно е изготвен на база данни 
подадени от медицинския специалист работещ в учебното заведение. 

Броят на учениците, на които са извършени профилактични прегледи за всяка 
година от анализирания период е различен, като за 2011 г. е 40, а за 2012 г. - 23 
ученика. 

По отношение на антропометричните показатели – оценка на ръст и тегло за 
периода 2007-2012 г. всички ученици са в норма. 

От 2007 до 2011 г. няма диспансеризирани ученици. През 2012 година има 2 деца 
диспансеризирани по причина заболяване от астма и епилепсия. 

Отразените регистрирани заболявания и аномалии при основния профилактичен 
преглед на учениците провеждан всяка година в периода септември-декември са астма, 
епилепсия и нарушения на рефракцията и акомодацията. 
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През периода 2007-2012 г. на територията на община Трекляно не са 
ригистрирани трансмисивни инфекции, покривни инфекции и паразитози. Не са 
регистрирани епидемии и епидемични взривове. 

Данните в Таблица 16 показват, че за анализирания период най-висока 
заболеваемост има през 2010 г. – 4 броя, а през 2011 г. в общината няма заболели от 
заразни болести. През 2012 г. има 1 заболял. Водещи са чревните инфекции. Единични 
са случаите на инфекции на дихателната система, вирусен хепатит и невроинфекции. 

Таблица 16: Брой заболели от заразни болести в община Трекляно за 

периода 2007-2012 г. 

Показатели 2007 
г. 

2008 
г. 

2009 
г. 

2010 
г. 

2011 
г. 

2012 
г. 

Инфекции на дихателна 
система 

- - - 1 - - 

Чревни инфекции 1 - 2 3 - 1 

Вирусни хепатити - 1 - - - - 

Невроинфекции 1 - - - - - 

Общо: 2 1 2 4 - 1 

Източник: РЗИ-Кюстендил 

1.5.5. Социални дейности, услуги и социално включване 

 
В областта на социалните дейности на територията на община Трекляно 

функционират следните структури: 
 „Домашен социален патронаж‖ с капацитет 40 места - социална услуга 

изразяваща се в грижа в семейна среда, предоставяна по домовете, свързана с 
доставка на храна, съдействие за комунално-битови услуги, помощ в 
домакинството, здравна и медицинска грижа, снабдяване с необходимите 
технически и помощни средства на възрастни и самотни хора от селата на 
общината. 

 Изнесено представителство на отдел ”Социална закрила” към Дирекция 
―Социално подпомагане‖ - Кюстендил с намален капацитет от двама социални 
работика. 
 Услугата “Личен асистент” по национална програма и ОП ―РЧР‖. 
Осигуряване на грижи в семейна среда на хора и деца, нуждаещи се от постоянно 
обгрижване в ежедневието си, предоставяне на алтернативен избор за 
професионално развитие на семейства, в които има лице с трайно увреждане. 
През 2011 г. в община Трекляно има 10 лични асистенти. 

 Клуб на пенсионера - осигуряване на лични и социални контакти на възрастни хора. 

 

1.5.6. Култура и културни дейности 

Културата е един от факторите за устойчиво развитие и съхраняване на 
духовността на населението. Основните културни дейности в община Трекляно са 
читалищна и библиотечна. 

В читалищата се създават възможности за съхраняване на културните обичаи и 
традиции, в тях основно се развива библиотечна дейност и разнообразно 
любителско творчество - художествена самодейност, някои читалища развиват само 
библиотечна дейност. 

В общината функционират 6 читалища с библиотеки и една картинна галерия. 
Библиотечният фонд в 6-те библиотеки в селата се състои от 18 000 книги. Броят на 
редовните читатели в общината е около 100 души. 

В с. Трекляно е изградена музейна сбирка и галерия на проф. Евтим Томов. 
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През 2007 г. са чествани 150 години от създаването на ОУ ‖Св. Климент 
Охридски‖ – с. Трекляно. На тържеството по случая са поканени видни личности, 
възпитаници на училището и преподаватели. Местият краевед Стойо Асенов е издал 
книга по случая. 

През 2008 г. общината е участвала в проект ‖Глобални билиотеки‖. 
В бибилиотеката в с. Трекляно е иградена компютърна зала с достъп до 

интернет. Залата се ползва безплатно от гражданите и гостите на общината. 
През май 2009 г. е пореведен фолколорен фестивал ‖Крайще пее и свири‖. 
Ежегодно в съответствие с христянските празници в летния сезон се провеждат 

землячески срещи-събори. Най-масовият е в месността ―Славчето‖ на Българо-
Сръбската граница. Всички са съпроводени с богата музикална и фолклорна програма. 

Културен календар на община Трекляно: 

 Ежегодните землячески срещи-събори; 

 2015 г. – 155 години от построяването на църквата ‖Св. Богородица‖ – Трекляно 
(лиургия на събора в с. Трекляно); 

 2016 г. - 30 години от откриването на картинна галерия на проф. Евтим Томов; 

 2016 г. - 115 години читалище ‖Зинови Дойчинов‖ с. Трекляно; 

 2017 г. - фестивал ‖Крайще пее и свири‖ съвместен с община Босилеград; 

 2017 г. - 140 години от рождението на Йордан Захариев – научна конференция; 

 2017 г. - 160 години от създаването на ОУ ‖Св. Климента Охридски‖-Трекляно. 

 

1.6. Икономическо развитие 

1.6.1. Състояние на местната икономика, тенденции, конкурентоспособност и 

предприемачество  

 
Структуроопределящи отрасли за местната икономика са селското стопанство, 

промишлеността и горското стопанство, като водещо значение заема селското 
стопанство. Неговата структура на производство и специализация определят характера 
на цялата територия и облика на населените места. Земеделието е застъпено във 
всички селища на общината и има важна роля за цялостното й развитие. Независимо от 
значителното намаляване на произведената продукция през последните години, 
отрасълът остава основен източник на доходи в общината. Предпоставките за това са 
географско положение, природните дадености, почвено-климатичните условия, 
човешките ресурси и др. 

Туризмът в община Трекляно не е разработен, няма развитие и не носи приходи 
и доходи, въпреки че има много голям потенцил. В общината има възможност за 
развитие на интегриран културно-исторически, селски, еко туризъм, лов и риболов. 

В с. Уши има регистриран 1 еднозвезден хотел. 
Сдружението на югозападните общини (СЮЗО) участва в проект ―Устойчива 

мобилност по най-новия Европейски Велосипеден маршрут, „Пътят на желязната 
завеса‖‖. Това е един от европейските велосипедни коридори в мрежата ЕвроВело. 
Маршрутът преминава покрай 

границата, която след Втората Световна война разделя Европа на Източен и Западен 
блок и е наречена от Йозеф Гьобелс „Желязна завеса‖. Дължината на маршрута от 
Баренцово море на север до Черно море на юг е над 9000 км. Той съчетава запазените 
природни територии по протежението на бившите охранявани граници с историческото 
и културно наследство на Европа Преминаването му с велосипед може да бъде 
устойчив туристически продукт и да насърчи развитието на местните общности, 
пострадали от разделението на Европа . 

Община Трекляно е включена в маршрута, което ще допринесе за развитието на 
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велосипедния транспорт и ще привлече туристи. За развитието на местния 
туристически продукт могат да се използват различни източници: Оперативни програми, 
ПРСР, ТГС, Седма рамкова програма на ЕС и др. 

По данни от НСИ за 2011 г. всичките 7 действащи предприятия в община 
Трекляно са микро с до 9 заети лица. На територията на общината липсват малки (от 10 
до 49), средни (от  50 до 249) и големи предприятия (с над 250 заети лица). 

 
Таблица 17: Равнище на средната работна заплата в община Трекляно за 

периода 2009-2011г. (лева) 

Показатели 2009 
г. 

2010 
г. 

2011 
г. 

Трекляно 4549 5260 5645 
България 7309 7777 8230 

Източник: Национален статистически институт 

 
Средната годишна работна заплата в община Трекляно нараства от 4 549 лева 

през 2009  г. на 5 645 лева през 2011 г. Тенденцията на повишаване на 
възнагражденията е постоянна. Въпреки това работната заплата в Трекляно през 2011 
г. е с 2 585 лева или с 31% по-малко от средната годишна заплата за страната – 8 230 
лева. 

Като цяло общината има потенциал за инвестиции и успешно развитие на 
екологично чисти производства, тъй като има наличие на неизползвани терени и 
сгради. 

 

1.6.2. Селско стопанство 

 
Земеделието е основния поминък на населението в Трекляно, независимо от 

високия риск и ниската рентабилност. В общината преобладават малки по размер 
стопанства. Повечето от собствениците на земя не извършват икономически 
доходоносна дейност извън домашното си стопанство с производство за лични нужди. 

 
Таблица 18: Земеделски производители и пазар на земята в община 

Трекляно 

за периода 2007-2013 г. 
Показате

л 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 201

3 
Брой земеделски 
производители 

32 28 26 21 30 26 - 

Пазар на земята – брой 
сделки 

3 1 4 2 5 4 2 

Източник: ОДЗ - Кюстендил 

 
За анализирания период броят на регистрираните земеделски производители в 

района се променя динамично, през 2010 г. намалява с 11 на 21 земеделски 
производители, спрямо 2007 г. когато са 32. През 2011 г. се увеличава и достига 30, а 
през 2012 г. отново намалява до 26. 

Броят на сделките на пазара на земя също се променя. Най-слаба е активността 
през 2008 г. – 1 сделка, а най-голяма през 2011 г. – 5 сделки. 

В земеделските стопанства преобладава семейна работна ръка. Повечето от 
заетите лица са около и над 65 год. възраст. 
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Растениевъдство 

По данни от ОДЗ – Кюстендил, средния добив от пшеница, ечемик и овес в 
общината е около 200 кг/дка. 

Препятствие за развитие на модерен и ефективен аграрен сектор е 
разпокъсаността на земята установила се след възстановяване на земеделските земи. 
Ограничените икономически ресурси за модерно земеделие, полупазарния тип на 
стопанствата, възрастовата структура на 

заетите лица и загубата на пазарни позиции е основен недостатък. Решение на 
проблема трябва да търсим в приоритетни направления, програми и проекти с добра 
инвестиция. 

През 2011 г. в община Трекляно е спечелен Трансграничен проект ―Крайще – 
средище на уникални сортове овощни култури‖. Първия етап на проекта - проучване на 
стари сортове овощни култури на териорията на община Трекляно, община Босилеград 
и Лесотехнически уневерситет София е приключил. 

Животновъдство 

Животновъдството е другия застъпен подотрасъл и е представен от 
говедовъдство, овцевъдство, козевъдство и свиневъдство. Структурните изменения в 
животновъдството и свиването на този сектор е под влияние на трудностите при 
осигуряване на храна за животните. 

Въпреки че при стопанствата се отглеждат фуражни култури, средните добиви са 
много ниски, липсва напояване и високопроизводителна техника. 

Ветеринарното обслужване в общината се осигурява от 1 ветеринарен лекар. 
Животновъдството в Трекляно е доминирано от овцевъдство и свиневъдство. 

Животните се отглеждат в непазарно ориентирани, предимно семейни ферми. 
За анализирания период намалява броя на говедовъдните, овцевъдните, 

козевъдните и свиневъдните обекти, съответно с 23, 17, 5 и 52 броя през 2013 г. спрямо 
2007 г.(Таблица 19) 

Данните в Таблица 19 показват, че през 2013 г., броят на говедата е намалял на 
150 или със 17%, спрямо 2007 г., когато те са 180. Овцете запазват своя брой 
относително постоянен за периода. Козите през 2013 г. са се увеличили с 20 на 150, 
спрямо 2007 г., когато са 130. За анализирания период свинете, отглеждани в общината 
намаляват почти наполовина (с 49% по- малко). Еднокопитните животни през 2013 г. в 
общината са 12 или с 8 по-малко от 2007 г., когато те са 20. Намаляват и птиците с 
около 20%, през 2013 г. в общината има 950 птици, а през 2007 г. те са били 1200. 
Пчелните семейства за анализирания период намаляват с 50 и през 2013 г. в Трекляно 
има само 200 пчелни семейства.(Таблица 19) 

 

Таблица 19: Брой животновъдни обекти и животни по видови в община 

Трекляно за периода 2007- 2013 г. 

Показатели 2007 
г. 

2008 
г. 

2009 
г. 

2010 
г. 

2011 
г. 

2012 
г. 

2013 
г. 

 
Говедовъдни обекти 
 

 
95 

 
90 

 
85 

 
80 

 
78 

 
74 

 
72 

Говеда 
 

 
180 

 
160 

 
140 

 
130 

 
150 

 
150 

 
150 

Овцевъдни обекти 
 
 

 
102 

 
100 

 
95 

 
90 

 
88 

 
85 

 
85 

Овце 
 

 
600 

 
550 

 
580 

 
600 

 
600 

 
620 

 
600 
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Козевъдни обекти 
 

 
34 

 
32 

 
31 

 
30 

 
30 

 
29 

 
29 

Кози 
 

 
130 

 
120 

 
130 

 
140 

 
140 

 
150 

 
150 

Свиневъдни обекти 
 
 

 
128 

 
120 

 
100 

 
90 

 
82 

 
78 

 
76 

Свине 
 

 
250 

 
230 

 
200 

 
170 

 
150 

 
135 

 
128 

Еднокопитни – обекти 
 

- - - - - - - 

Еднокопитни 
 

 
20 

 
20 

 
19 

 
18 

 
15 

 
15 

 
12 

Птицевъдни обекти 
 

- - - - - - - 

Птици 
 

 
1200 

 
1150 

 
1100 

 
1020 

 
990 

 
980 

 
950 

Регистрирани пчелини 
 

- - - - - - - 

Пчелни семейства 
 

 
250 

 
250 

 
250 

 
230 

 
220 

 
200 

 
200 

Източник: ОДЗ – Кюстендил 

 
На този етап в част от населените места в общината има сформирани сборни 

изкупни пунктове за сезонното изкупуване на билки, гъби и горски плодове, което в 
бъдеще може да бъде доразвито и с бране на шипки. 

Община Трекляно се стреми да стимулира животновъдството и земеделското 
производство на местните производители и предприемачи, създаване на частни 
животоновъдни ферми. Предимство има екологичното производство. 

 

1.6.3. Горско стопанство 

Общата площ на горския фонд в община Трекляно е 14 819 

хектара. Разпределението по видове собственост е, както 

следва: 

 държавни горски територии - 9 827 ха; 

 на физически лица - 2 266 ха; 

 религиозни гори – 11 ха; 

 общински гори - 210 ха. 

 гори, временно стопанисвани от общината 
Общата лесистос на общината е 57,4 %. Площта на общината по данни на 

Общинска служба земеделие е 25 796 ха, от които държавни горски територии 14 819 
ха. 

Предвиденото общо ползване по лесоустройствения проект на ГСУ „Трекляно" за 
периода 2009 г. - 2018 г. е 277 755 мЗ стояща маса. Средно годишно ползване - 27 777 
мЗ. 

Ползването за периода 2008 г. - 2012 г. е, както следва: 
 2008 г. - 4982 мЗ стояща маса; 
 2009 г. - 3412 мЗ стояща маса; 
 2010 г. - 9405 мЗ стояща маса; 
 2011 г. - 16881 мЗ стояща маса; 
 2012 г. -15315 мЗ стояща маса. 

В горепосочените количества дървесина се отчитат дървата и материалите, 
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предназначени на нуждите на местното население, които са около 170 мЗ годишно. 
На територията на с. Трекляно е изграден цех за преработка на строителна 

дървесина и дърва за огрев, но дейността му е незначителна, тъй като работи с малък 
капацитет. Изграден е цех за преработка на дървата на дървени въглища, но през 2013 
г. е прекратил дейността си. 

На територията на горския фонд ежегодно се добиват различни количества 
билки, гъби, горски плодове - черни боровинки и малини за задоволяване нуждите на 
местното население, както и изкупуване от преработващи пунктове. 

През периода 2008 г. - 2012 г. е извършено залесяване на площ от 64 дка. 
Малкият обем на залесяване се дължи на преминаване на сечи с последващо 
естествено възобновяване. 

На територията на горския фонд на община Трекляно са определени защитени 
зони по програмата „Натура 2000‖, както следва: 

 защитена зона „Долни Коритен" - 137,4ха; 
 защитена зона „Земен‖ - 1820,3ха; 

 защитена зона „Кървав камък‖ - 3857,5ха. 

 

1.6.4. Промишленост, търговия и услуги 

 
На територията на Община Трекляно сектор промишленост е представен от: 

 Цех за Бакелитови изделия - с. Трекляно. Заетите в цеха за бакелитови изделия 
през последните години намаляват и към момента са 5 души. Производството в 
предприятието е силно ограничено поради стесняване на пазарите и оскъпяването на 
суровината и транспортните разходи за доставката й. Освен това липсват парични 
средства за производството. Част от материалната база е остаряла. Строителството на 
новото работно хале е замразено. В предприятието съществуват много социални 
проблеми. Производственото хале през зимата трудно се отоплява, поради високата 
цена на течните горива, поради което е преградено и се отоплява с твърдо гориво. 
Липсва база за отдих. Финансовото състояние на фирмата не е добро. 
 1 потребителна кооперация с предмет на дейност – търговия - доставка на 
стоки и хранителни продукти на тeриторията на 19-те населени места. 
 4 магазина за хранителни стоки. 

Поради демографския срив оборота им е силно ограничен. 
 в с. Трекляно има 3 частни търговски обекта, в които препитание намират 
собствениците им. 

 Фирма “ЕТ Габи и Гошко” - с. Трекляно с предмет на дейност хлебопроиводство и 
хлебни изделия. Произведените хлебни изделия не намират пазар извън територията 
на общината. 
 Търговски обект - с. Средорек 
 От 2011 г. работи и една дървообработваща фирма, в която към момента 
намират препитание 10 души. 

1.7. Техническа инфраструктура – свързаност и достъпност на територията на 

община Трекляно 

1.7.1. Транспортно-комуникационна система 

Общата дължина на пътната мрежа на територията на община Трекляно е 234 км , 
в товачисло: 

 пътища III клас - 123,4 км; 
 пътища IV клас 92,6 км. 

Гъстотата на пътната мрежа в общината е 0,48 км, плътността и по отношение на 
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населението е 77,2 км/1000 жители. 
Поради периферното разположение на общината през територията й не 

преминават пътища от висок ранг I и II клас. Структурата на пътната мрежа е от 
четвъртокласни и третокласни пътища, като последните осъществяват между 
регионалните и между общинските връзки. 

Таблица 20: Състояние на пътната настилка в община Трекляно 
 
№ на пътя 

 
Участък 

Състояние 
на 
настилката 

IV - 63736 с. Злогош - с.Долни Кортен средно 

IV - 63093 с. Долно Кобиле - с. Киселица лошо 

ІV - 69136 с. Злогош - с. Полетници лошо 

ІV - 69144 с. Горно Уйно - с. Горни Коритен лошо 

IV - 63079 с. Косово - с. Трекляно средно 

IV - 63085 с. Средорек - с. Долно Кобиле средно 

IV - 63089 с. Средорек - с. Драгойчинци средно 

IV - 63087 с. Средорек - с. Бъзовица лошо 

ІV - 63091 с. ДолноКобиле – с. Побит 
камък 

лошо 

IV - 62357 с. Добри дол – с. Сушица добро 

ІІІ - 637 с. Трекляно – с. Злогош средно 

ІІІ - 662 с. Габрешевци - граница с 
община Земен 

добро 

Източник: Община Трекляно 

 
Лошите пътни условия са пречка за териториалната интеграция на района и 

причина за намалените икономически и социални връзки със съседните общини. 
Размерът на  предвидените инвестиции през последните години е крайно 
недостатъчен, за да се подобри съществено качеството на пътните връзки в района на 
населените места в общината, които не са свързани с Републиканската пътна мрежа. 
Функциите, които пътищата на територията на общината изпълняват са изключително 
важни, тъй като автомобилният транспорт е този, който осигурява връзките между 
населените места и тези от териториалните центрове. Той облекчава и по-голямата 
част от междуобщинските и регионалните връзки. 

Маршрутът на регулярните автобусни линии, които свързват общините Земен и 
Трекляно преминават по път ІІІ-623 и ІІІ-637. Пътното платно е в лошо състояние. 

Без автомобилно обслужване са махалите Деянова и Клубарска от с. Долни 
Кортен, а в последно време и селата: Киселица, Бъзовица, Метохия, Косово и 
Драгойчинци и постоянна обиколна връзка Долни Кортен-Уши-Трекляно. 

Съществуват проблеми с нормалната експлоатация на пътната мрежа от IV клас 
през зимата, които пораждат несигурност на транспортните връзки. Ежегодно се прави 
ремонт на общинската пътна мрежа, който се изразява само в частично кърпене на 
дупки. 

Извършени са ремонти на следните общински пътища: 
 с. Средорек – с. Бъзовица; 
 с. Долно Кобиле – с. Метохия; 
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 с. Чешлянци – с. Метохия. 
 

Изградената транспортна инфраструктура е неблагоприятна за по-добра 
интеграция с териториите на съседните общини, поради лошото състояние на 
пътищата и наличие на участъци без трайна настилка. Това пречи на социално-
икономическото съживяване и е пречка за цялостното развитие на района. 

С изключение на участъка на IV главна линия, през територията на община 
Трекляно не  преминават транспортни оси с национално значение, в следствие на което 
разглежданата територия остава периферен и изолиран граничен район. Липсата на 
значими транспортни оси оказва силно влияние върху параметрите на развитието. 

През 2008 г. успешно е реализиран проект ―Изграждане на улица в с. Злогош‖ по 
програма САПАРД, финансиран от държавен фонд ―Земеделие‖, на стойност 120 хил. 
лева. 

Въпреки наличието на благоприятни дадености и традиционно добрите връзки 
със съседна Сърбия няма изградено ГКПП в участъка на Българо - Сръбската граница. 
В Националната програма за развитие на ГКПП-та на България е планиран ГКПП 
Трекляно – Босилеград, но няма яснота дали ще бъде реализиран. 

 

1.7.2. Водоснабдяване и канализация 

 
Водоснабдяването на всички населените места от община Трекляно се осигурява 

от местни  водоизточници.  Трудностите  при водоснабдяването  произтичат  от   
планинския терен и отдалечеността на населените места от водоизточниците. 
Постоянно се явяват  проблеми във водоснабдяването на отделни села и махали. 
Водоизточниците са с малък и недостатъчен дебит. Пресеченият терен затруднява 
изграждането на големи водоснабдителни обекти. 

Изградената водопроводна мрежа в общината е стара и е в лошо състояние. 
Голяма част от съоръженията около 80-90% са изпълнени с азбестови и циментови 
тръби, които са износени и често аварират. Големи са загубите на вода, дължащи се на 
старата водопроводна мрежа и ниско качество на изпълнение на връзките и 
отклоненията. През летните месеци населението използва питейната вода за поливане 
на дворове и градини. През този сезон намалява силно дебита на водоизточниците и се 
налага воден режим в някои села. 

В населените места на общината няма изградена централизирана канализационна 
мрежа. 

Отводняването на отпадните води се извършва чрез септични и изгребни ями. 

 

1.7.3. Енергийни мрежи и ВЕИ 

Електроснабдяване 

Всички населени места в общината са електроснабдени. Община Трекляно има 
достъп до електропреносната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България‖ АД. 

Електроразпределителната мрежа се нуждае от сериозни инвестиции за 
рехабилитация, поддръжка и развитие за постепенно достигане на европейските норми 
по отношение на качеството и сигурността на електроенергийните доставки. Основно 
направление на инвестиционната политика на ЧЕЗ в България е свързано с 
подобряването на обслужването на клиентите. 

Територията на община Трекляно попада в обхвата на енергоразпределителен 
район Кюстендил 110/20 КV. 

Електропроводът навлиза в територията при с. Злогош, като продължава до 
Трекляно с отклонения за различни села. От Трекляно електропроводът се насочва на 
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запад към Средорек и Долно Кобиле, след което захранва селата от западната част на 
общината. След изграждане на връзката Долни и Горни Кортен, мрежата придобива 
пръстовиден характер, което преобразява експлоатационните й възможности. 
Източният клон на електропровода захранва последователно селата Злогош, Сушица, 
Добри дол, Габрешевци, Трекляно, Косово. Западният клон захранва Брест, Долни 
Кортен, Горни Кортен, Уши, Долно Кобиле, Киселица, Метохия, Побит камък и 
Драгойчинци. Връзката между двата клона захранва селата Средорек, Бъзовица и 
Чешлянци. При село Габрешевци мрежата 20 КV на община Трекпяно има връзка с 
мрежата 2 ОКV на община Земен чрез възлова станция (Добродолски воденици), 
намираща се на границата между двете общини Земен - Трекляно. Тази връзка дава 
възможност за резервно превключване при аварийни  
ситуации. 
 

Общата дължина на елекроразпределителната мрежа 20 КV е 73 км, при което 
гъстотата  на изграденост се получава 273 км/1000 кв.км доста по-ниска отдадената за 
страната 456/1000 кв. км. 

Общият брой на трансформаторните постове за общината е 29, с обща мощност 
1430 КVА, при което териториалните показатели се получават 106 бр., които са много 
по-ниски от средните за страната, особено за плътност на инсталираната мощност. 
Поради дисперсния характер на селищната мрежа, изводите ниско напрежение са с 
голяма дължина, което влошава качеството на подаваната електроенергия. 

Възобновяеми енергийни източници 

В област Кюстендил водната енергия се усвоява още преди да е обявена за ВЕИ. 
Най- старата ВЕЦ - ―Осогово‖, е изградена в с. Гърляно още през 1927 г. По-късно, през 
1949 г. се изграждат ВЕЦ от каскадата ―Рила‖, а през 1965 г. - ВЕЦ ―Самораново‖. През 
следващите години се изграждат още няколко МВЕЦ, а в последните години - основно 
ВЕИ на слънчева енергия - ФтЕЦ. Така общата инсталирана мощност на ВЕЦ и ФтЕЦ в 
област Кюстендил достига 44,1 мвт. 

Таблица 21: ВЕИ централи в община Трекляно 

ВЕИ централа Населено 
място 

община 
Мощност 

мW 
Година на 
въвеждане 

ФтЕЦ „Уши 1‖ с. Уши Треклян
о 

0,1974 2012 

ФтЕЦ „Уши 3‖ с. Уши Треклян
о 

0,1974 2012 

Източник: Община Трекляно 

 
На територията на община Трекляно през 2012 г. са въведени в експлоатация две 

фотоволтаични централи съответно: ФтЕЦ „Уши 1‖ и ФтЕЦ „Уши 3‖ находящи се в с. Уши 
с обща мощност 0,3948 мW. (Таблица 21) 

 

1.7.4. Електронно-съобщителна система 

Община Трекляно се обслужва от три пощенски станции с район на обслужване, 
както следва: 

 Пощенска станция с. Трекляно – обслужва селата: Уши, Горни Кортен, 
Габрешевци, Косово; 

 Пощенска станция с. Злогош – обслужва селата: Сушица, Добри дол, Долни 
Кортен, Брест; 

 Пощенска станция с. Средорек – обслужва селата: Метохия, Побит камък, 
Чешлянци, Драгойчинци, Долно и Горно Кобиле, Киселица,Бъзовица. 
От  2008  г.  поради  ниското  ниво  на  потребление  в  общината е въведен 
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мобилен интернет, на един от националните оператори – М-тел, а на по-късен етап и на 
ВИВАКОМ. 

 
 

II. ОКОЛНА СРЕДА 
1. Екологично състояние  

1.1. Състояние на води, въздух, почви, шум, радиация 

 
Води 

РЗИ Кюстендил извършва постоянен и периодичен мониторинг на питейната вода 
от зоните на водоснабдяване в община Трекляно. Съгласно данните от извършения 
анализ на питейната вода от РЗИ Кюстендил за периода 2007-2012 г. от общия брой 93 
анализирани проби, с установени отклонения от здравните изисквания са 18 бр., което 
представлява 19,3%. Установените отклонения са били отстранявани в предписаните 
от РЗИ Кюстендил в срокове. 

 
Таблица 22: Анализ на питейната и минералната вода в 

община Трекляно за периода 2007-2012 

година 
Показатели 2007г

. 
2008г

. 
2009г

. 
2010г

. 
2011г

. 
2012г

. 
общ

о 
Общ брой проби 19 13 20 13 13 15 93 

Стандартни проби 14 13 17 8 8 15 75 
 

Проби с отклонения 5 - 3 5 5 - 18 

Източник: РЗИ- Кюстендил 

 
На територията на община Трекляно няма индустриални замърсители, източници 

на отпадъчни води. РИОСВ-Перник осъществява контрол на два броя обекта: ―Европа 
Инвест П‖ ЕООД, гр. София – цех за пластмасови изделия и ―Балканика Плам‖ ЕООД, 
гр. София – цех за производство на дървени въглища (не е започнал производствена 
дейност). Тези обекти нямат заустване на отпадъчни води в повърхностно или 
подземно водно тяло. В РИОСВ-Перник няма постъпии сигнали и жалби за 
замърсяване на води на територията на община Трекляно за периода 2008-2012г. 

Въздух 

За периода 2008-2012 г. в община Трекляно, не е извършвано измерване на 
качеството на атмосферния въздух, тъй като общината не е включена в Националната 
система за мониторинг на околната среда(НСМОС). Няма точкови източници на емисии 
на вредни вещества,  изпускани в атмосферния въздух. В РИОСВ – Перник няма 
постъпвали сигнали и жалби относно замърсяване на атмосферния въздух на 
територията на община Трекляно. 

Почви и зелена система 

В РИОСВ-Перник няма информация за замърсени и нарушени земи и почви. 
В общината няма изградена структура зелена система, както и регистър на 

защитени дървесни видове. 
За периода 2008-2012 г. в РИОСВ-Перник не са постъпвали сигнали и жалби във 

връзка с нарушаване на екологичното законодателство по опазване на 
биоразнообразието на територията на община Трекляно. На територията на общината 
не се провежда мониторинг на защитени животински и висши растителни видове. 
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Шум 

На територията на Трекляно няма източници на промишлен шум. 

Химикали 

При извършена проверка на единствения промишлен източник ―Европа Инвест П‖  
ЕООД не са констатирани несъответствия относно начина на съхранение на 
употребяваните химични  вещества и смеси и изискванията на Закона за защита от 
вредното въздействие на химичните вещества и смеси. 

Промишлени замърсители 

Единственият промишлен обект ―Европа Инвест П‖ ЕООД, не се явява замърсител. 
Екологичното състояние на общината благоприятства привличането на чужди 

инвеститори, защото това е алтернатива за екологично земеделие и туризъм. 
 Уникална екологично-чиста природна среда; 
 Богата флора и фауна; 
 Значителен горски фонд. 

 

III. ПРОЕКТНА ЧАСТ 

1. Регионален контекст 

      Община Трекляно попада в Югозападен район на планиране в област Кюстендил и 
граничи с област Перник и Република Сърбия. Югозападният район на планиране 
включва 5 област и 52 общини. Община Трекляно е разположена в северозападната част 
на област Кюстендил с общински център с. Трекляно.  

      Основните инфраструктурни връзки на общината са от републиканска пътна мрежа II 
клас и третокласна пътна мрежа на общинско ниво. Приоритет за бъдещото развитие на 
общината е близостта и връзките с инфраструктурен коридор номер 4 и 
инфраструктурен коридор номер 8, посредством съобщителни връзки с област Перник, 
област Кюстендил и област Благоевград. Пътната инфраструктурна обезпеченост на 
община Трекляно може да бъде доразвита в западна посока и в южна посока при 
изграждането на ГКПП Босилеград и връзка с коридор номер 4. Допълнителни 
комуникационни трасета биха дали възможност общинската пътна мрежа да бъде 
привързана и с автомагистрала Струма към коридор номер 8 за транспортна връзка с 
Гърция.  

      Преобладаващите икономически активности за община Трекляно я причисляват към 
общините-община с предимно селскостопански характер. 

      На регионално ниво функционалните връзки на община Трекляно са дефинирани към 
областния център Кюстендил по отношение на здравеопазване, образование, социални 
услуги, туризъм и работа извън общината. Към областен център Благоевград 
функционалните връзки са дефинирани по отношение развитие на туризма и 
туристическите дейности, с областен център Перник по отношение на здравеопазване и 
с областен център София- работа извън общината. 

      Около 25% от територията на общината попада в защитени зони от световно, 
национално и регионално ниво. Територията е характерна със защитени зони по Натура 
2000 за птици и за хабитати. В южната част на територията преминава европейската 
граница на местообитанията на птиците. На територията са определени 2 природни 
забележителности.  
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Фиг. 4 Административно-териториално разпределение 
 

Изводи и оценка 

 Граничен район с Р.Сърбия 

 Връзки с Р. С.Македония 

 Периферно географско положение 

 Встрани от големи административни центрове 
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        Фиг. 5 Основни инфраструктурни връзки 

 
 

 

Изводи и оценка 

 Встрани от важни транспортни артерии 

 Труден комуникационен достъп 

 Неподдържана инфраструктурна мрежа 

 Ограничени транспортни връзки 

 Висока степен на амортизираност на техническата и транспортната инфрастуктура 

 Амортизирана водопроводна мрежа 

 Липса на канализация и ПСОВ 
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   Фиг. 6 Преобладаващи икономически активности 

 
 

 

Изводи и оценка 

 Традиции в земеделието, лова, туризма и селското стопанство 

 Неблагоприятна инвестиционна среда 

 Ниска конкурентоспособност и слаба икономическа активност на населението 

 Ограничени възможности на общински бюджет 
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Фиг. 7 Функционални връзки на община Трекляно на регионално ниво 

 
 

 

Изводи и оценка 

 Пълна зависимост от централната власт поради липса на собствени приходи 

 Развитие на регионалните връзки, стимулиране на публично-частните партньорства, 

НПО, бизнеса и връзки с други общини при подготовка и реализиране на съвместни 

проекти 

 Развитие на трансграничното сътрудничество с Р.Сърбия и Р.С.Македония 
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Фиг. 8 Защитени територии и зони на регионално ниво 

 
Изводи и оценка 

 Потенциал за развитие на екоземеделие, екотуризъм, опазване на КИН и развитие на 

интегриран културно-исторически, селски еко-лов и риболовен туризъм 

 Неизползвани ресурси от рудни и нерудни полезни изкопаеми 

 Допълнително проучване на екозоните в територията 

 Богата флора и фауна, защитени видове и защитени територии 
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                        Фиг. 9 Управление 

 
Изводи и оценка 

 Ниско ниво на планова обезпеченост по отношение на устройство на територията 

 Икономически упадък, липса на инвестиционни интереси и увеличение на 

безработицата 

 Интегриран модел за компактност и слят модел за управление с център-община Земен 
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1. Демография 

 Демографската характеристика на община Трекляно се базира на динамика на 
населението, естествения прираст, механичния прираст за периода 2007-2018г. Към 
31.12.2018г. общото население на общината включва 430 мъже и 328 жени или общият 
брой възлиза на 758 души. От анализа за динамика на населението 4 от населените 
места са с риск от заличаване. 5 от населените места са със затихваща функция за 
бъдещо развитие и 10 от населените места са с възможности за бъдещо развитие. 
Естественият прираст в общината е отрицателен, което предопределя планиране на 
функции на територията на общината с привлекателен и стопанско-икономически ефект. 
Анализът по отношение на заселените, изселените места и механичния прираст на 
общината, определя завишен брой на заселените през 2011г. и 20 заселени през 2012г. 
Тази статистика определя търсенето на привлекателни дейности на територията на 
общината, които да доведат до привличане на хора, насърчаване на раждаемостта, 
както и търсене на инструментариум, който да задържи местното население и създаде 
условия за планиране на територии с привлекателни и икономически стабилни 
функционални насочености. Предвид природосъобразния характер на територията се 
предлагат терени за бъдещо развитие под формата на туристически чифлици, зони за 
сезонен отдих, зони за биоземеделие, зони за ловен туризъм, както и зони за развитие 
на модерни енергийни източници. Част от територията попада под защита на птиците и 
хабитатите и привличането на туристи за фотолов е една от дейностите, която ще 
допринесе за стимулиране на икономическото състояние на общината. Създаването на 
туристически маршути, групирани съобразно значимостта на паметниците на 
недвижимото културно наследство, също е характерен инструмент за привличане на 
доходи и повишаване на икономическия ръст на общината. Създаването на центрове, 
както за ловен туризъм, така и създаването на информационно-исторически центрове, 
ще доведе до съживяване на обезлюдените райони в територията.  

 Демографският срив на община Трекляно би могъл да бъде предотвратен 
посредством подсигуряване на зони и терени за ефективна икономическа стабилност 
чрез популяризирането на дейности, свързани с движимото културно наследство: 
етнографски и фолклорни празници, популяризиране на традиционна кухня, създаване 
на средища за трансгранично сътрудничество. 

 Формирането на зони с възможности за застрояване в селскостопанската част на 
територията е съшо похват, който планът използва за повишаване на механичния 
прираст в общината. Формирането на зони за спорт и атракции също определя 
възможности за допълнителен механичен прираст и оживяване в територията на 
общината.  

 Включването на европейския веломаршрут в територията на общината дава 
възможност за формирането на допълнителен туристически маршрут с последващи 
икономически дивиденти от него. Бъдещото демографско развитие на община Трекляно 
би могло да се подобри чрез създаване на допълнителни работни места в зоните, 
предвидени за чисто производство, както в общинския център, така и в отделните 
населени места на общината. Тяхната трансформация за прилагане на технологии за 
биоземеделие ще допринесе за повишаване на ръста във вторичния сектор- селското 
стопанство. Формирането на дисперсни зони за обитаване предлага по-висок жизнен 
стандарт, по-висок комфорт на обитаване, както и запазване на екологичното 
равновесие в характерната природна среда на общината.  
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Фиг.10 Демография 

 
Изводи и оценка 

 Демографски срив- рязко намаляване и застаряване на населението 

 Безработица, ниски доходи и нисък жизнен стандарт 

 Опасност и заплаха от риск на заличаване на населени места с висок отрицателен 

демографски прираст 

 Икономически упадък, липса на инвестиционни интереси и доказано увеличаване на 

безработното население 

 

2. Система Обитаване 

 

 По данни на НСИ към 01-02.2011г., жилищният фонд на община Трекляно включва 
2313 жилищни сгради, като общият брой жилища е 2344. Общата полезна жилищна площ 
възлиза на 113157 кв.м. Този показател красноречиво отбелязва, че около 42% от годния 
жилищен фонд е необитаем. В общината общият брой на постоянно обитаваните 
жилищни сгради възлиза на 944, а 1400 са необитавани. 

 Според вида на конструкцията, 31% от жилищния фонд е с масивна конструкция, 3,3% 
със скелетна стоманобетонна конструкция, а 66,7% с полумасивна и паянтова 
конструкция.  Около 11 населени места на територията на общината се определят с 
нужда за бъдеща реконструкция на сградната инфраструктура. На територията на 
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общинския център е изграден комплекс за временно обитаване. 

 ОУПО предвижда няколко зони за временно обитаване (вилен отдих), които са 
разположени в контакт с горскостопанския фонд, зони в които присъства културно-
историческо наследство, както и характерни природни ландшафти. Тези зони допълват 
жилищните структури и обединяват дисперсно създадените махали в общината. По този 
начин се създават условия за компактно изграждане на жилищната среда и системата 
обитаване.  

 Планът предвижда жилищни устройствени зони с нискоетажно застрояване в селата 
Злогош, Сушица, Долни Коритен, Уши и Средорек, както и в общинския център Трекляно. 
По този начин се създава селищен структурен пръстен в централната част на общината, 
който е и подчертан с транспортно-комуникационна връзка между тези населени места. 
Жилищната среда е обслужена и с напречни комуникационни връзки, които са част от 
общинската пътна мрежа. В северна посока жилищната среда на общината се 
характеризира с групи непостоянно обитаеми имоти, които планът характеризира с риск 
от заличаване. 

 Възможности за частична урбанизация се предлагат от зона с режим на застрояване в 
земеделска територия, под формата на туристически чифлици. Тази зона ще даде 
бъдеща възможносст за развитие на определени отрасли от селското стопанство, 
животновъдството, както и ще създаде условия за заселване в тази зона. По този начин 
ще бъде намален процентът, който характеризира обезлюдяването на района. 
Системата обитаване може да бъде доразвита на територията и чрез предвидените зони 
в плана за ваканционен, селски, опознавателен и ловен туризъм. Такива зони са 
предвидени в контактните територии в близост до горскостопанския фонд, терени с 
културноисторическо наследство, водни площи и течения и характерни природни 
ландшафти. 

 
Изводи и оценка 

 Амортизиран сграден фонд 

 45% необитаем сграден фонд 

 Икономически упадък, липса на инвестиционна политика и доказан висок ръст на 

безработицата 

 Ниска степен на образование 

 Възможност за създаване на вторичен център със зони за бъдещо развитие 

 

 

3. Управление на територията 

 

Община Трекляно се състои от общински център, в който е съсредоточено 
административно-териториалното, социалното и културно-битовото обслужване на 
населението от общината. Всички останали дейности включени в социалното, 
медицинското и делово обслужване, е съсредоточено в областния център Кюстендил. С 
оглед на бъдещо развитие на територията планът предвижда да се обособи вторичен 
общински център на територията на село Злогош, впредвид наличие на свободен 
сграден фонд за административно-делово и социално обслужване на населението в 
общината. В регионален контекст планът предлага да се изгради слят модел на 
управление на община Трекляно с център село Земен. По този начин бъдещето 
функциониране на общината ще бъде определено в 3 основни направления:  
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 Развитие на културния и ловния туризъм 

 Развитие на опознавателния туризъм 

 Развитие на отдиха в съчетание с развитието на селския туризъм на цялата територия 
на общината 

 Планът предвижда връзки за развитие на трансгранично сътрудничество със 
Р.Сърбия и Р. Северна Македония, както и зони с условия за развитие на интегрирано 
културно-историческо експониране. 

 
Изводи и оценка 

 Преобладаващ дял на държавната публична собственост 

 Условия за развитие на дърводобивна промишленост 

 Значителни горски масиви и развито горско стопанство 

 Липса на сериозни източници на замърсяване на околната среда 

 Експлоатация на горския фонд неотговаряща на принципите на устойчивото развитие 

 

 

4. Концепция за пространствено развитие 

 Осите на урбанистичното развитие на община Трекляно, планът дефинира както 
следва: главни урбанизационни оси на взаимодействие в източна посока на територията 
при населени места Злогош, Средорек, Габрешевци, Трекляно и контактна зона с 
Република Сърция. Втора главна урбанизационна ос на взаимодействие е дефинирана 
между населените места Злогош, Сушица, Долен и Горен Коритен, Уши и контактната 
зона с Република Сърбия. Вторични урбанизационни оси на взаимодействие 
осъществяват пространствени връзки между населените места Уши-Трекляно, Уши-
Габрешевци-Трекляно. 

 Транспортно-комуникационните оси на община Трекляно дефинират главна 
транспортно-комуникациионна ос по направлението Злогош-Сушица-Трекляно. Планът 
предвижда в централната територия на общината да се обособи вътрешен транспортно-
комуникационен пръстен между населените места Трекляно-Средорек-Уши-Долен и 
Горен Коритен-Злогош. По това направление на вътрешно транспортно-комуникационен 
пръстен, пътната инфраструктура се нуждае от рехабилитация и основен ремонт. 
Вторични комуникационни оси са предвидени между населените места Уши-Трекляно и 
Горни Коритен-Габрешевци-Трекляно. В северната част на територията на общината се 
вклюва европейският веломаршрут „Пътят на желязната завеса―. 

 Структурата на селищната мрежа на община Трекляно дефинира система от 
компактни населени места- Трекляно-Сушица-Злогош и дисперсни населени места- 
Добри Дол, Долни и Горни Коритен, Долно и Горно Кобиле, Киселица, Чешлянци, 
Бъзовица, Косово, Метохия, Драгойчинци, Побит Камък. По-голямата част от тези 
дисперсно разположени населени места попадат в границите на защитената територия. 
Частично в някои от тези населени места са предвидени зони с временен характер на 
обитаване, както и центрове за обществено обслужване на туристическата 
инфраструктура. 

 Природо-пространствения модел за развитие на общината се дефинира от 
присъствието на горски ландшафт, аграрни ландшафти, крайселищни ландшафти и 
ландшафти в урбанизирана територия. Планът запазва характера и образа на тези 
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ландшафти без съществени намеси в тях. В западна посока е предвидена територия за 
рекултивация на деградирали ландшафти в зоната на съществуващото депо за ТБО. 
Защитените ландшафти дефинират запазване на характерния пейзаж, местообитанията 
на птиците и хабитатите на територията на общината. В тези зони на защитените 
ландшафти, планът не предвижда намеса за развитие. 

 Възможностите, които предлага планът за развитие, включват: потенциал за развитие 
на екологично земеделие и животновъдство, потенциал за развитие на интегриран 
културно-исторически, селски, екотуризъм, лов, риболов, неизползвани ресурси от рудни 
и нерудни полезни изкопаеми, условие за развитие на дърводобивна и преработвателна 
промишленост, развитие за трансгранично сътрудничество между Р. Сърбия и Р. 
Северна Македония и привличане на инвестиции чрез фондове на ЕС. Предварителният 
проект на ОУПО Трекляно става база за намаляване на демографския срив в общината, 
заличаване на икономическия упадък, възможности за повишаване на качеството на 
техническата инфраструктура и транспортните връзки, както и съхраняване на околната 
среда от замърсяване от антропогенни и други фактори. Планът предвижда устойчив 
растеж чрез насърчаване на по-екологична и по-конкурентноспособна икономика с по-
ефективно използване на местните ресурси. Това ще доведе до увеличаване на 
трудовата заетост, повишаване качеството на образованието на общината, намаляване 
степента на бедност и социалното изкючване.  

 Планът дефинира изгаждане на инфраструктурна мрежа, обвързваща структурата на 
всички населени места на територията на общината. 

 

   Оси на урбанистично развитие на община Трекляно: 

 

 Стратегическа урбанистична рамка за интелигентен растеж- създаване на главни и 

второстепенни урбанистични оси чрез стимулиране на икономика с високи равнища на 

заетост с цел социално и териториално сближаване и обвързаност  

 Създаване на контактни връзки между населените места за развитие на селските 

райони и програмно осигуряване за трансграничното сътрудничество 

 Насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с ефективно 

използване на природните и антропогенните ресурси 

 

Транспортно-комуникационни оси на община Трекляно: 

 Изграждане на инфраструктурна мрежа, осигуряваща оптимални условия за развитие 
на икономиката, селското стопанство и качествена среда за населението 

 Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие, чрез транспортно-

комуникационна устойчива достъпност  

 Ресурсна ефективност в инфраструктурната обезпеченост 

 Създаване на главни и второстепенни транспортно-комуникационни пръстени с цел 

безпрепятствен достъп и транспортна функционалност 

 Постигане на балансирано и устойчиво регионални развитие и укрепване на връзките 

между градските центрове от областно ниво и селските райони от общинско ниво 

 

Структура на селищната мрежа на община Трекляно: 

 Полицентрична селищна структура 

 Структурна обвързаност на населените места  
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 Модел на компактно-дисперсната обвързаност на селищната мрежа с оглед 

балансираност в развитието, чрез инвестиции в определени селища- опорни центрове 

на административния център в с. Трекляно. 

 Развитие на национални и трансгранични транспортни, енергийни, урбанистични, 

културни и екологични коридори с оглед постигане на териториална свързаност, 

сътрудничество и интегриране на региона в пространствен аспект 

 Свързаност на населените места и зелена икономика за устойчив растеж 

 Развитие на транснационално сътрудничество в принос за икономическо и социално 

развитие на общината и селищната й мрежа. 

 

Природно-пространствен модел за развитие на община Трекляно: 

 Модел за развиващ се граничен район 

 Съхранено природно и културно наследство 

 Съхраняване и развитие на националната система от защитени природни и културни 

ценности 

 Поддържане на биологичното разнообразие и равновесие, пространствена природна и 

културна идентичност 

 Интегрирано планиране и стимулирано развитие на територии със специфични 

характеристики с оглед съхраняване и ефективно използване на техния природен, 

икономически, социален и културен потенциал за развитие  

 Развитие на екологична инфраструктура на базата на териториално-екологичен 

пространствен модел 

 

5. Културно наследство 

Законът за културното наследство дефинира „културната ценност‖ като „нематериално 
или материално свидетелство за човешко присъствие и дейност, природна даденост или 
феномен, което е от значение за индивида, общността или обществото и има научна или 
културна стойност‖. 

Видовете културни ценности според смисъла на закона биват: 

 археологически обекти и резервати 

 исторически обекти и комплекси 

 архитектурни обекти и комплекси 

 етнографски обекти и комплекси 

 образци на парковото изкуство и ландшафтната архитектура 

 природни ценности (образци) 

 индустриално наследство 

 произведения на изящни и приложни изкуства 

 народни занаяти 

 документално наследство 

 аудио-визуално наследство 

 устна традиция и език 
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 книжовни и литературни ценности 

 обичаи, обреди, празненства, ритуали и вярвания 

 музика, песни и танци 

 народна медицина 

 кулинарни и еноложки традиции 

 народни игри и спортове 

 

        Цел и задача на ОУП на общината по отношение на КИН 

Стратегическата цел на направлението „КИН― към ОУПО е идентификация, защита, 
съхранение, популяризация и предаване на бъдещите поколения на културното 
наследство, разположено на територията на община Трекляно, във взаимна обвързаност 
с другите функционално-пространствени системи и със стратегиите в областта на КИН от 
надобщинско ниво (регионални, национални и европейски). 

Задачата на ОУПО Трекляно по отношение на значението на културното наследство е да 
идентифицира изградените вътрешни и външни свързаности на историко-географските 
дадености и на структурата на видовете недвижимо културно наследство на територията 
на общината, да оцени степента на тяхното състояние, пригодност и капацитет като 
ресурс за устойчиво развитие на територията на общината. 

ОУП има за цел и да създаде устройствени условия за опазване и защита на културното 
наследство, устойчиво развитие на политиката по опазването му и да гарантира равен 
достъп на гражданите до културните ценности при спазване на следните принципи: 

• равнопоставеност на различните видове културно наследство при осъществяване на 
неговата защита; 

• децентрализация на управлението и финансирането на дейностите по опазване на 
културното наследство; 

• публичност и прозрачност при управлението на дейностите по опазване на културното 
наследство. 

Правото на достъп до културното наследство е възможност да се ползват културните 
ценности, като се осигури физически или интелектуален достъп до тях, без да се 
увреждат или подлагат на риск. 

Културните ценности в Община Трекляно – материални и нематериални, са 
предпоставка за развитие на културно- познавателен туризъм на територията на област 
Кюстендил, част от която е и община Трекляно. Проблем е фактът, че повечето от 
обектите са недостатъчно проучени и разработени. Предстои научна работа по 
проучвателната дейност, социализирането и популяризирането на културните ценности, 
както и актуализиране на юридическата им защита. 

ОУПО може да предпише по-подробни изисквания към последващите нива на 
устройственото планиране, свързани с¬¬ опазването и социализацията на недвижимите 
културни ценности в населените места или в новопредвидени за урбанизиране 
територии, и/или за създаване на други документи ( програми, местни наредби и пр.), 
представляващи необходим инструментариум в комплексния процес на опазването на 
наследството. 

 



 
 

 

 

55 
 

a. Недвижимо културно наследство 

За изработването на част „Културно наследство― към ОУПО Трекляно са събрани и 
използвани данни и информация от различни инстанции и източници. Основно 
използвана е информацията, предоставена от Националния институт за недвижимо 
културно наследство (НИНКН); РИМ-Кюстендил; Национален археологически институт с 
музей към Българска академия на науките (НАИМ-БАН) – данни от автоматизираната 
информационна система "Археологическа карта на България" (АИС-АКБ); Министерство 
на отбраната (областен регистър „Военни паметници― в област Кюстендил), АГКК (КККР – 
кадастрална карта и кадастрални регистри). 

Копия от официално предоставените данни са приложени към настоящата документация 
на ОУПО Трекляно. 

Територията, предмет на плана, включва единични недвижими културни ценности със 
съответните охранителни зони, съгласно видовата характеристика на недвижимото 
културно наследство по чл.6, в научните и културни области, пространствена структура и 
териториален обхват съгласно чл.47 и чл.48 от Закона за културното наследство (ЗКН). 

Съгласно чл.146, ал.3 от ЗКН недвижимите археологически обекти притежават статут на 
НКЦ с категория „национално значение‖ до установяването им като такива по реда на 
този закон. 

С писмо №545/27.02.2001г. на НИПК  е определен режим (териториален обхват, 
териториален обхват на охранителните зони и предписания) за опазването на 
археологическите обекти, които съгласно чл. 146, ал.3 от ЗКН притежават статут на 
археологически недвижими културни ценности с категория „национално значение― и за 
които не са определени режими за опазването по реда на ЗКН. 

С Разпореждане на МС №1711/22.10.1962г. всички селищни и надгробни могили и 
средновековни отбранителни валове са обявени за паметници на културата, по реда на 
чл.4, ал.1 от  ЗПКМ /отм./, и  съгласно §10, ал.1 от ЗКН притежават статут на  НКЦ с 
категория „национално значение‖ 

С писмо №4349/04.12.1992г. на НИПК всички възпоменателни знаци, издигнати по повод 
участието на  България във войните от 1885, 1912-13, 1915-18, 1944-45 години са 
декларирани като  исторически паметници на културата по смисъла на чл.12 от ЗПКМ 
(отм.), и съгласно §12, ал.1 от ЗКН притежават статут на НКЦ. 

Съгласно §5 т.82 на Закона за устройство на територията „Защитени територии за 
опазване на културното наследство‖ са „единичните и груповите недвижими културни 
ценности с техните граници и охранителни зони, съобразно режимите за опазване, 
определени с акта за тяхното деклариране или за предоставяне на статут‖. 

Съгласно ЗКН искания за намеси в недвижимите културни ценности се съгласуват от 
министъра на културата или от оправомощени от него длъжностни лица след писмено 
становище на НИНКН. 

Според регистрационите списъци на НИНКН, недвижимите културни ценности в община 
Трекляно са 201 бр., разпределени по землища както следва: 

• землище на с. с.Бъзовица – 7 бр. НКЦ; 

• землище на с. с.Габрешевци – 16 бр. НКЦ; 

• землище на с. с.Горно Кобиле – 2 бр. НКЦ; 

• землище на с. с.Горни Коритен (Горни Кортен) – 9 бр. НКЦ; 

• землище на с. с.Добри дол – 11 бр. НКЦ; 
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• землище на с. с.Долно Кобиле – 1 бр. НКЦ; 

• землище на с. с.Долни Коритен – 4 бр. НКЦ; 

• землище на с. с.Драгойчинци – 13 бр. НКЦ; 

• землище на с. с.Злогош – 21 бр. НКЦ; 

• землище на с. с.Киселица – 1 бр. НКЦ; 

• землище на с. с.Косово – 9 бр. НКЦ; 

• землище на с. с.Метохия – 14 бр. НКЦ; 

• землище на с. с.Средорек – 17 бр. НКЦ; 

• землище на с. с.Сушица – 12 бр. НКЦ; 

• землище на с. с.Трекляно – 53 бр. НКЦ; 

• землище на с. с.Уши – 6 бр. НКЦ; 

• землище на с. с.Чишлянци – 5 бр. НКЦ; 

Според информацията, предоставена от НАИМ-БАН, регистрираните археологически 
обекти в автоматизираната информационна система „Археологическа карта на 
България― (АИС АКБ) за територията на община Трекляно са 142 бр. 

За тези обекти – археологически НКЦ – са предоставени координати и  цифрови данни от 
АИС-АКБ. Същите са отложени в графичната част на проекта. 

Съгласно регистъра на военните паметници в област Кюстендил, военните паметници на 
територията на община Трекляно са 11 бр.: 2 бр. в землището на с. Уши и по 1 бр. в 
селата Бъзовица, Габрешевци, Добри дол, Долни Коритен, Драгойченци, Киселица, 
Метохия, Средорек и Трекляно. Всички те са със статут на исторически НКЦ съгласно 
писмо №4349/04.12.1992г. на НИПК (сега НИНКН). 

Гореописаната налична официално предоставена информация служи за основа за 
изработването на част „Културно-историческо наследство― към ОУПО. 

Към част „Културно наследство― към ОУПО е изработена таблица с обектите недвижими 
културни ценности (НКЦ), съвместена с официалните регистрационни списъци на НКЦ 
(регистрационни списъци на НИНКН, АИС-АКБ от НАИМ-БАН и Областния регистър 
„Военни паметници―). Въведена е единна номерация за целите на ОУПО, като е показано 
съответствието с номерата от официалните регистрационни списъци, вкл. номерата на 
регистрационните карти за археологическите обекти). Същата единна номерация е 
използвана и в графичната част на проекта. В таблицата са посочени и предвидените 
устройствени режими за всяка НКЦ.  (Приложение 1В) 

В по-голямата си част обектите на недвижимото културно наследство не са конкретно 
идентифицирани, поддържани и известни като такива (особено тези от регистрационните 
списъци на НИНКН). Обектите НКЦ не са геодезически заснети и идентифицирани. В 
графичните материали са отразени НКЦ, чието местоположение е установено (по 
официално предоставени данни), като за останалите на специализираната схема е 
указано изрично, че са с неустановено местоположение. 

За обектите на НКН не са определени защитени територии, гарантиращи тяхното 
опазване и не са изработени устройствени режими, съгласно Наредба 7 за ПНУОВТУЗ 
на МРРБ. 

Наличните недвижими културни ценности не са достатъчно проучени и съответно 
експонирани и популяризирани. 
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Към момента съществуващите обекти на културното наследство не са предмет на 
туристически интерес и не са включени в подходящи културни маршрути, вследствие на 
подчертаната им непроученост. 

Многогодишната липса на систематизирани и регламентирани професионални 
проучвания, липсата на определени охранителни зони, на правила и режими на опазване 
на конкретните обекти, както и безстопанствеността са компрометирали до голяма 
степен обектите на недвижимото културно наследство. 

Необходимо е спешно възлагане на специализирани проучвания, разработки и планове 
от компетентните и/или правоимащи органи на съответните екипи от специалисти в 
областта на КИН. 

Предвид гореописаните констатации ОУПО Трекляно определя изисквания към 
Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) по отношение на 
НКН, както следва: 

• провеждане на процедури за деклариране, окончателна оценка и предоставяне на 
статут на НКЦ в община Трекляно, за които това не е осъществено до сега; 

• определяне на единна номерация на НКЦ в регистрационните списъци; 

• уточняване на геодезическите координати на всички обекти НКЦ от регистрационните 
списъци; 

• актуализиране и оптимизиране на регистрационните списъци на НИНКН; 

• определяне на НКЦ, за които ще се проведе процедура по ЗКН за определяне на 
границите им, на охранителните им зони и предписания за опазването им. За останалите 
НКЦ важи разпоредбата по чл. 79 от ЗКН; 

• определяне на специфичните характеристики на местната и регионална архитектура 
на сградите на религиозните общности, които са акценти в историческата структура на 
регионалния и местния културен ландшафт и имат значение за опазването на неговата 
идентичност. 

ОУПО Трекляно определя изисквания към Националния археологически институт с 
музей (НАИМ) към БАН и Регионалния исторически музей (РИМ) - Кюстендил по 
отношение на НКН (археологическите обекти), както следва: 

• конкретизиране/прецизиране на обхвата и местоположението на зоните за 
археологическо наблюдение; 

• уточняване на геодезическите координати на всички археологически обекти от 
регистрационните списъци на АКБ (археологическата карта на България) на територията 
на община Трекляно; 

• актуализиране на регистрационните списъци на АКБ за територията на община 
Трекляно; 

• проучване и оценка на археологическите НКЦ и определяне на границите на 
археологическите обекти и на охранителните им зони. 

 

b.  Режими за опазване и устройствени режими в териториите с недвижимо 

културно наследство 

На територията на община Трекляно няма определени режими за конкретни НКЦ, в т.ч. 
териториален обхват, граници и предписания за опазването. След издаване на Заповед 
за предоставяне на статут, граници и режими за опазване на НКЦ, определените 
териториален обхват и предписания за опазване стават задължителни при прилагането 
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на ОУПО, без това да налага неговото изменение. 

За единични НКЦ са валидни изискванията на чл.79,  ал.3 и 4 от ЗКН. 

За археологическите обекти са валидни режимите според регистрационните карти от 
АИС-АКБ или писмо на НИПК №545/27.02.2001г. 

Архитектурно-строителните обекти НКЦ от Античността и Средновековието се считат и 
за археологически обекти (АНКЦ), като това не отменя статута им на АСНКЦ. 

Предложените устройствени режими на териториите с КИН са систематизирани в 
табличен вид (Приложение 1Б) към текстовата и графичната част на ОУПО. 

С ОУПО Трекляно се определят следните режими за устройство на териториите с 
културно-историческо наследство: 

• Т кин 1 – терени с наличие на единични архитектурно-строителни или художествени 
НКЦ в урбанизирани територии (според регистрационните списъци на НИНКН) 

Следва да се извърши специализирано експертно изследване и оценка на актуалното 
състояние на НКЦ, вследствие на което да се проведе процедура за сваляне на статута 
на НКЦ (отписване от регистрационните списъци) или да се осъществят реставрационно-
консервационни дейности, да се определят охранителните зони и да се изработи  ПОУ. 
До тогава устройството и застрояването на терените с НКЦ се подчинява на режима, 
определен от Закона за културното наследство (минимум съгласно определеното по 
чл.79 от ЗКН), респективно нормативната уредба, действаща към момента на изготвяне 
на  плана, съобразно вида и категорията на недвижимата културна ценност  и при 
отчитане на устройствената зона, в която попада поземленият имот. 

• Т кин 2 – зона за археологическо наблюдение и проучване, режим "А" 

Това са територии с режим "А" на археологически обекти (съгласно чл. 35, т.1 от 
Наредба 7 за ПНУОВТУЗ). Не са допустими благоустройствени, строителни, добивни, 
селскостопански, мелиоративни и други дейности, които биха нарушили целостта на 
почвения слой, като се допуска използването на земята като пасище. Режимът е 
определен въз основа на наличните данни и предписания на НАИМ-БАН. Следва да се 
проведе специализирано експертно проучване на НКЦ и експозиционната им среда, 
вследствие на което да се определят границите на НКЦ, охранителните им зони, да се 
проведе процедура за определяне на статут и да се изработят ПОУ. До тогава 
устройството и застрояването на терените с НКЦ се подчинява на режима, определен от 
Закона за културното наследство (минимум съгласно определеното по чл.79, чл.160 и чл. 
161 от ЗКН), респективно нормативната уредба, действаща към момента на изготвяне на  
плана, съобразно вида и категорията на недвижимата културна ценност  и при отчитане 
на устройствената зона, в която попада поземленият имот. Всички дейности се 
извършват под наблюдение от археолози. 

• Т кин 3 – зона за археологическо наблюдение и проучване, режим "Б" 

Това са територии с режим "Б" на археологически обекти (съгласно чл. 35, т.2 от 
Наредба 7 за ПНУОВТУЗ). Не са допустими изкопни работи, дълбочинна обработка на 
почвата (риголване), засаждане на дървета и трайни култури с дълбока коренова 
система, заблатяване и др., които могат да унищожат или засегнат археологическата 
субстанция в границите на обекта. Допуска се плитка обработка на почвата (оран) до 
0,25 м. Допуска се в имотите с режим "Б" да се отглеждат само едногодишни култури. 
Режимът е определен въз основа на наличните данни и предписания на НАИМ-БАН. 
Следва да се проведе специализирано експертно проучване на НКЦ и експозиционната 
им среда, вследствие на което да се определят границите на НКЦ, охранителните им 
зони, да се проведе процедура за определяне на статут и да се изработят ПОУ. До 
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тогава устройството и застрояването на терените с НКЦ се подчинява на режима, 
определен от Закона за културното наследство (минимум съгласно определеното по 
чл.79, чл.160 и чл. 161 от ЗКН), респективно нормативната уредба, действаща към 
момента на изготвяне на  плана, съобразно вида и категорията на недвижимата културна 
ценност  и при отчитане на устройствената зона, в която попада поземленият имот. 
Всички дейности се извършват под наблюдение от археолози. 

• Т кин 4 – територии с наличие на НКЦ (археологически или архитектурно-строителни 
от Античността и Средновековието)  с неконкретизирано местоположение (според 
регистрационните списъци на НИНКН) 

Режимът се въвежда за НКЦ от списъците на НИНКН, които не са площно определени, 
не са проучени, не е установено точното им местоположение и липсват документи, от 
които да се определи териториалния обхват на НКЦ и обхвата на охранителната му 
зона. Поради невъзможност да се определи защитена територия за опазване на НКН, 
съвместно с общия устройствен режим (определен с ОУПО) на територията, в която 
попада съответния обект на НКН, се прилага и разпоредбата по чл.161 от ЗКН. Предвид 
спецификата на обектите НКЦ - археологически и архитектурно-строителни от 
Античността и Средновековието, считани също за археологически - до определянето на 
режими на опазване са валидни предписанията на писмо №545/27.02.2001г. на НИПК 
(сега НИНКН) или режимите според регистрационните карти от АИС-АКБ (ако има 
такива). 

Следва да се извърши специализирано експертно изследване за определяне на 
местоположението и оценка на актуалното състояние на НКЦ, вследствие на което да се 
проведе процедура за сваляне на статута на НКЦ (отписване от регистрационните 
списъци) или да се осъществят реставрационно-консервационни дейности, да се 
определят охранителните зони и да се изработи  ПОУ. До тогава устройството и 
застрояването на терените с НКЦ се подчинява на режима, определен от Закона за 
културното наследство (минимум съгласно определеното по чл.79, чл.160 и чл. 161 от 
ЗКН),  режимите според регистрационните карти от АИС-АКБ, писмо №545/27.02.2001г. 
на НИПК (сега НИНКН) и нормативната уредба, действаща към момента на изготвяне на  
плана, съобразно вида и категорията на недвижимата културна ценност  и при отчитане 
на устройствената зона, в която попада поземленият имот. 

За част от обектите НКЦ, попадащи в режим Ткин4 е направена хипотеза, че съвпадат с 
обекти, регистрирани в АИС АКБ. Предполагаемото съответствие е отбелязано като 
забележка за съответния обект в таблицата с единната номерация за целите на ОУПО 
(Приложение 1В). Хипотезата следва да бъде потвърдена или отхвърлена от 
компетентните органи след съответните процедури по установения законов и 
нормативен ред. 

Т кин 5 – охранителна зона около военни или възпоминателни паметници и знаци 

Предвиждат се 3-10 м около паметника за благоустрояване и охрана на обекта. 

Неделима част от ОУПО е изработената схема за защита и опазване на обектите на 
НКН, на която са отложени наличните данни за НКЦ – местоположение, граници и 
режими. 

 Към ОУПО Трекляно не са изработени специфични правила и нормативи (СПН) за 
защитените територии за опазване на културното наследство тъй като не е установена 
необходимост при условията и съгласно чл. 13, ал.2 и ал.6 от ЗУТ и чл.34, ал.3 от 
Наредба 7 за ПНУОВТУЗ на МРРБ, а именно: при съгласуването на заданието за 
проектиране на ОУПО, министърът на културата не е определил задължителни 
изисквания относно обемно-пространственото, архитектурното и стиловото изграждане 
на предвиденото с плана застрояване за отделни територии, за група имоти или за 
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отделен имот, попадащи в границите на единични или на групови недвижими културни 
ценности или в техните охранителни зони, които налагат допускане на отклонения от 
правилата и нормативите, установени с Наредба 7 за ПНУОВТУЗ на МРРБ. 

СПН може да бъдат изготвени (при установена необходимост) при изработването на 
ПУП за конкретни територии. При изработване на СПУП (специализиран подробен 
устройствен план) по чл. 111 от ЗУТ към него следва да се изработят и СПН. 

ОУПО Трекляно изследва възможността за формиране на културни маршрути и 
необходимостта от цялостно съхраняване на културните ландшафти, обвързани с 
видовата характеристика, описана в чл. 47 от ЗКН. 

Културните маршрути следва да са обвързани с туристически екопътеки за други видове 
туризъм – пешеходен, за отдих и рекреация, риболовен туризъм, фотолов, за 
наблюдение на флора и фауна, велотуризъм и пр. 

Една от основните политики по отношение на културното наследство е създаването на 
устройствени условия за взаимна обвързаност на КИН с другите функционално-
пространствени системи и със стратегиите в областта на КИН от надобщинско ниво 
(регионални, национални и европейски). 

Създаването, конкретизирането и функционирането на потенциалните културни и 
познавателни маршрути, както и популяризирането и експонирането на културното 
наследство на територията на община Трекляно като възможност за включването му в 
системата на културно – познавателния и атракционен туризъм е възможно единствено 
след възлагането и изпълнението на специализирани проучвания и проекти в областта 
на НКН. Тези разработки следва да се възложат на специализирани екипи от експерти, 
като възлагането следва да се осъществи от компетентните и/или правоимащи органи: 
НИНКН (МК), община Трекляно и  др. Финансирането може да се осъществи от 
държавния бюджет, от общинския бюджет, от различни европрограми и структурни 
фондове, неправителствени организации, средства от частния бизнес на базата на 
публично-частното партньорство и пр. Целта на тези необходими тясно специализирани 
проучвания и разработки е идентификацията на пространствените параметри на 
културно-историческите ландшафти: да се актуализира списъка на НКЦ на територията 
на общината по съответния законов и нормативен ред; да се направи актуална оценка на 
културната и научната стойност на обектите на културното наследство; за обектите от  
списъка на НКЦ (недвижими културни ценности) и археологическата карта на България 
(АКБ), да се определят точните координати с подходящи геодезически методи; да се 
определят охранителните им зони и териториите за защита и да се определят границите 
и режима за използване и опазване на НКЦ. Резултатите и предписанията от тези 
специализирани проучвания и разработки ще станат задължителни за последващите 
устройствени планове и инвестиционни проекти. При необходимост тези резултати и 
предписания могат да бъдат основание за изменение на ОУПО. Предвижданията на 
ОУПО са основание за възлагане и реализация на тези специализирани проучвания и 
разработки в структурна програма „КИН― от рамковата програма за реализация на ОУПО. 

При прилагане на ОУПО по отношение на НКН следва да се спазват предписанията на 
Закона за културно наследство (ЗКН), „Наредба №12 от 21 ноември 2012 г. за реда за 
идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията 
на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване 
обстоятелства в Националния регистър на недвижимите културни ценности―, Наредба № 
Н-00-0001 от 14 февруари 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания 
на Министерството на културата, Наредба 4 от 21 декември 2016 г. за обхвата и 
съдържанието на документации за извършване на консервационно-реставрационни 
дейности на недвижими културни ценности и др. съотносими законови и нормативни 
разпоредби. 
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Подробни устройствени планове, инвестиционни проекти и искания за намеси в 
защитени територии за опазване на културното наследство се одобряват и строежите се 
изпълняват по реда на Закона за устройство на територията, в съответствие с ОУПО и 
при спазване на изискванията на чл. 83 и чл. 84 от ЗКН. 

 

6. Правила и нормативи за прилагане на общия устройствен план на община 

Трекляно 

 

a. Общи положения 

Чл. 1. (1) Тези правила и нормативи за прилагане на общия устройствен план на община 

Трекляно (ОУПО), наричани нататък за краткост ―ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ‖, уреждат 

устройството на територията на община Трекляно в административните й граници.  

Чл. 2. Целта на ПРАВИЛАТА И НОРМАТИВИТЕ е да осигуряват необходимите условия 

за по-нататъшното комплексно развитие и ефективно функциониране на общинската 

територия при едновременно отчитане и съхраняване на природната среда, опазване и 

интегриране в съвременния живот на общината на богатото й културно наследство.  

Чл. 3. (1) В съответствие с целта по чл.2, ПРАВИЛАТА И НОРМАТИВИТЕ конкретизират 

и допълват разпоредбите на Наредба № 7/2003 г. (Обн., ДВ, бр. 3 от 2004 г.) на МРРБ за 

правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, 

наричана по-нататък накратко ―Наредба № 7‖, както и установяват за определени 

територии режими на превантивна устройствена защита по чл. 10, ал. 3 от ЗУТ.  

(2) ПРАВИЛАТА И НОРМАТИВИТЕ:  

1. допълват номенклатурата на типовете и разновидностите на устройствените зони, 

определени с Наредба № 7, вкл. със специфични типове и разновидности и адаптират 

съдържанието им към конкретните условия;  

2. обособяват части от териториите, регламентирани като самостоятелни терени с 

устройствен режим по чл. 6, ал. 2 от Наредба № 7, чието устройство и застрояване се 

подчинява на правила различни от тези на зоната/територията, в която попадат;  

3. конкретизират пределните стойности на нормативите за устройство и застрояване на 

устройствените зони по Наредба № 7;  

4. регламентират задължителни изисквания към последващото подробно устройствено 

планиране;  

5. установяват правила за наблюдение, поддържане и отчитане на прилагането и 

изменение на общия устройствен план на общината.  

Чл. 4. (1) Границите на населените места, селищните образувания, устройствените зони, 

както и терените с конкретно предназначение, са показани на графичните материали към 

ОУПО. 

(2) Границите по ал. 1 се конкретизират с последващите цялостни подробни 

устройствени планове по чл. 37.  

(3) Всяка обособена устройствена зона се обозначава с буквено-цифров 

идентификационен код съгласно изискванията на Наредба № 8/2001 год. (обн., Д.в., бр. 

57 от 2001 год.) на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. 
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7. УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ И ТЕРЕНИ  
7.1. Общи положения  

 
Чл. 5. (1) С ОУПО общинската територия се разпределя на видове територии с основно 

предназначение, типове и разновидности устройствени зони и самостоятелни терени с 

устройствен режим, предвидени в Наредба № 7.  

(2) Разновидностите на устройствените зони по ал. 1 включват и такива, предназначени 

за прилагане на ограничителните режими на защитените зони, включени в екологичната 

мрежа „Натура 2000‖ по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).  

Чл.6 (1) Териториите с основно предназначение са:  

1. урбанизирани територии (населени места и селищни образувания);  

2. земеделски територии;  

3. горски територии;  

4. защитени територии;  

5. нарушени територии за възстановяване.  

(2) Жилищните устройствени зони са изцяло със застрояване с малка височина Жм.  

(3) Производствените устройствени зони са от разновидността предимно 

производствени- чисто производство, означени с Пч.  

 (4) Рекреационните устройствени зони включват следните разновидности:  

1. зони за озеленяване в следните разновидности:  на селищно озеленяване, означени с 

Оз; 

2. спортно-атракционни зони, означени с Спа; 

3. за рекреационни дейности, терени за туристическа инфраструктура, вилна зона, 

означени с Ов; 

(5) Земеделска зона с възможност за застрояване, туристически чифлици, означени с 

Сср; 

(6) В границите на населените места се обособяват терени за:  

1. Социална инфраструктура, зони за обществено обслужване и смесени 

многофункционални устройствени зони, означени с Оо и Смф; 

2. Спорт и атракции, означени с Спа; 

3. Жилищна устройствена зона с нискоетажно застрояване, означена с Жм; 

4. Жилищна устройствена зона с нискоетажно застрояване в защитена територия, 

означена с Жм1; 

5. Гробищни паркове.  

 (7) Извънселищните територии са земеделски, горски, нарушени и защитени територии, 

пътища, водни течения, междуселищни инфраструктурни проводи, крайбрежно 
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озеленяване, рекреационни устройствени зони (Спа), терен за депо за растителни 

отпадъци, отделни терени с устройствена зона Пч, които обхващат цялата останала 

територията на община Трекляно. Извън описаните в чл.6 устройствени зони са 

обособени и следните:  

1. Земеделски територии със забрана за промяна на предназначението;  

2. Горски територии със забрана за промяна на предназначението;  

3. Водни площи. 

Чл. 7. В териториите с основно предназначение и устройствените зони или извън тях се 

обособяват самостоятелни терени с устройствен режим, предназначени за:  

- недвижими културни ценности;  

- транспортна инфраструктура, означени като терени за техническа инфраструктура;  

8.  Режим на устройство и застрояване на устройствените зони  

8.1. Жилищни устройствени зони 

 

Чл. 8. (1) Жилищните устройствени зони с преобладаващо застрояване с малка 

височина, означени с Жм, се прилагат във всички населени места в общината. 

(2) Жилищните устройствени зони по алинея 1 се устройват и застрояват съгласно 

чл.чл.16. до 19. на Наредба № 7.  

(3) Когато жилищните устройствени зони по алинея 1 са разположени в защитена 

зона, се прилагат разпоредбите по чл. 28. и чл. 29. от настоящите ПРАВИЛА И 

НОРМАТИВИ и обозначението им като зона Жм1. 

(4) В жилищните устройствени зони по алинея 1 се допуска изграждане на 

обслужващи обекти.  

(5) Уличните пространства в жилищните устройствени зони по алинея 1 се 

устройват задължително с улично озеленяване – един ред дървета на всяка от страните 

на улицата, осигуряващи зелен коридор, при минимална широчина на тротоара 3 м (с 

изключение на Жм зоните в много малките села). Площите за крайулично паркиране се 

изпълняват (изграждат) с бетоново-тревна настилка.  

(6) Урегулираните поземлени имоти в жилищните устройствени зони по алинея 1 се 

устройват и застрояват при спазване на следните показатели: 

Наименование 

на зоната 

Код Пл. 

застр. 

(%) 

Кинт Пр. 

озеленяване 

(%) 

Максимална 

височина (Н) 

(метри/етажи) 

Други правила и 

изисквания 

Жилищни 

устройствени 

зони с 

преобладаващо 

 

Жм 

 

20-60 

 

0,5- 

 

40-60 

 

7/2 

 

Препоръчителна 
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застрояване с 

малка височина 

 

1,2 

 мин. площ на  

УПИ - 1000 кв. м 

 

Таблица 23: Устройствени параметри на зона Жм 

 

 

 

 

 

9. Устройствени зони за озеленяване 

 

Чл. 10. (1) Устройствените зони за озеленяване (Оз) са предназначени предимно за 

краткотраен отдих в природна среда.  

(2) В рекреационните зони (Ов) се допуска устройването, респ. изграждането на:  

- семейни хотели до 40 л.;  

- вилни сгради;  

- места за къмпингуване, бунгала;  

- сгради за обслужващи дейности (търговия, хранене, услуги);  

- обекти за спорт и атракции;  

- обществени озеленени площи;  

- обекти на техническата инфраструктура, в т.ч. места за паркиране.  

 (4) Когато зоните за озеленяване попадат в обхвата на жилищни зони в рамките на 

селища или махали, те се устройват по правилата и нормативите на жилищни 

устройствени зони с преобладаващо застрояване с малка височина от вида Жм. Видът 

на устройствената зона се определя с цялостния подробен устройствен план на 

рекреационната зона.  

Чл. 11. Устройствените зони за паркове в урбанизирани територии (Оз), се устройват и 

застрояват съгласно чл. 30 и чл. 32 на Наредба № 7.  

Чл. 12. (1) В устройствените зони за озеленяване Оз се допуска:  

1. осъществяване на паркоустройствени мероприятия;  

2. изграждане на обекти на туристическото обслужване, концентрирани в 

обслужващи ядра, определени с цялостни паркоустройствени планове;  
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 (2) Ядрата по ал.1, т.2 се оразмеряват при спазване на норматива за допустимо 

натоварване средно 700 кв.м на човек или 12 човека на ха (гранично натоварване в гора 

- 10 човека на ха, а за поляните - 15 човека на ха), като при оразмеряване на 

обслужващите обекти се отчита сменност.  

(3) За индивидуалните сгради за сезонно ползване и обслужване по ал.1, т.3, 

когато не са разположени в селища или селищни образувания, с цялостния подробен 

устройствен план (ПУП) на парка (по чл. 62, ал. 1 от ЗУТ) се определят УПИ за 

застрояване, групирани в ядра, разположени на подходящи места в парковата 

територия.  

Чл. 13. (1) Вилните устройствени зони (Ов) се устройват и застрояват съгласно чл. 28, 

ал. 5 и чл. 29 на Наредба № 7.  

 (2) Във вилните зони по ал. 1 се допуска устройването, респ. изграждането на:  

1. вилни сгради;  

2. магазини и заведения за хранене;  

3. открити обекти за спорт;  

4. обществени озеленени площи;  

5. обекти на техническата инфраструктура, в т.ч. места за паркиране.  

(3) Вилните зони по ал. 1 се устройват при спазване на следните нормативи: 

Наименование 

на зоната 

Код Пл. 

застр. 

(%) 

Кинт Пр. 

озеленяване 

(%) 

Максимална 

височина (Н) 

(метри/етажи) 

Други правила и 

изисквания 

Рекреационни 

устройствени 

зони за вилен 

отдих 

 

Ов 

 

30 

 

0,5-

0,8 

 

50 

 

7/2 

10м. 

максимална 

височина на 

кота било 

Таблица 24: Устройствени параметри на зона Ов 

 

Чл. 14. (1) Рекреационни устройствени зони, предназначени за спорт и атракции и 

допълващи го дейности Спа регламентират устройството на зони,  в които могат да се 

изграждат:  

1. обекти за настаняване и подслон - къмпинги, бунгала и туристически бази; 

2. сгради за общественообслужващи дейности: обекти за хранене, обекти за 

търговия; 
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3. спортни и рекреационни обекти и съоръжения: спортни полета, игрища, 

пързалки, зали за забавни игри, дискотеки, клубове по интереси, хоби-ателиета, зали за 

музика, видеозали, изложбени зали и др.п.; 

4. курортни паркове и други озеленени площи за широко обществено ползване. 

 (2) Рекреационните устройствени зони по ал. 1 се устройват при спазване на 

следните нормативи: 

 

 

Наименование 

на зоната 

Код Пл. 

застр. 

(%) 

Кинт Пр. 

озеленяване 

(%) 

Максимална 

височина (Н) 

(метри/етажи) 

Други правила и 

изисквания 

Рекреационни 

устройствени 

зони, 

предназначени 

за курорт и 

допълващи го 

дейности 

 

Спа 

 

30 

 

1 

 

50 

 

7/2 

 

Максимална 

височина на 

кота било – 10 м 

Таблица 25: Устройствени параметри на зона Спа 

 

10. Териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия 

 

Чл. 15. (1) Територии за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия 

са:  

1. горските територии;  

2. защитени територии и зони по Натура 2000; 

4. естествено и изкуствено залесените земеделски земи;  

5. новоизгражданите и реконструирани пътища.  

(2) Необходимите ландшафтноустройствени мероприятия за горските паркове се 

определят с цялостните им подробни устройствени планове по чл. 62, ал. 1 от ЗУТ и 

включват задължително опазването на средата на крайбрежията на водните течения, 

попадащи в границите им.  

(3) Не се допуска отнемане на скална маса от естествените релефни образувания, 

както и застрояване в непосредствено прилежащите им територии. В случаите на 
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заварено/съществуващо застрояване в тях се осъществяват озеленителни и други 

устройствени мероприятия за възстановяване на ландшафта.  

 (4) Трасетата на новоизгражданите пътища следва да нарушават във възможно 

най-малка степен ценните и характерни елементи на ландшафта –земни форми, 

съществуващо естествено или изкуствено едроразмерно озеленяване.  

(5) Реконструкцията на съществуващите пътища задължително се съчетава с 

осъществяване на подходящо крайпътно озеленяване.  

11. Специални изисквания при устройството и застрояването на територията 

 

Чл. 16. (1) При урбанизиране на територии край реки, когато се засягат защитени зони по 

Натура 2000, границата на застрояване не може да бъде на разстояние по-малко от 100 

м. от талвега, освен в случаите, в които с настоящите правила е определено друго. Тези 

полоси се озеленяват с растителни видове, характерни за съответните местообитания, 

разположени в съседство с тях. Във всички случаи на урбанизиране на територии край 

реки да се осигури възможност за достъп за почистване, укрепване и поддръжане на 

речното корито. 

(2) В териториите по алинея 1 с подробните устройствени планове се предвиждат 

цялостни канализационни системи за отпадъчни води и отвеждането им в съответните 

пречиствателни съоръжения. До изграждането им отпадъчните води се заустяват в 

индивидуални съоръжения за отвеждане и пречистване на водите (водоплътни изгребни 

ями), които отговарят на техническите и санитарно-хигиенните изисквания.  

Чл. 17. (1) При урбанизиране на територии в обхвата на заливаемите ивици около водни 

обекти, в ПУП се включват отреждания за изграждане на необходимите защитни 

съоръжения.  

(2) До изграждането на съоръженията по ал. 1 в крайбрежните заливаеми ивици не 

се допуска капитално застрояване и другите дейности по чл. 134 от Закона за водите.  

Чл. 18. (1) В територии с активни свлачищни процеси, с потенциални условия за 

свлачища и в терени, засегнати от древни свлачищни процеси, както и в районите на 

водните течения последващото устройствено и инвестиционно проектиране се основава 

на инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания. При всички видове проектиране и 

строителство в обхвата на регистрираните свлачища да се спазва Наредба № 12 от 

03.07.2001 г. от МРРБ за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения 

в свлачищни райони и указанията в писма № 03-01-7/21.01.2015 и № 03-01-

7(24)/24.02.2016 на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.  

(2) В териториите по алинея 1 строителство се допуска само след провеждането на 

необходимите укрепителни мероприятия за свлачищния масив.  

Чл. 19. (1) По съществуващи и нови комуникационни артерии (пътища и улици) през или 

в близост до населени места и селищни образувания с шумово натоварване над 
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граничните стойности на нивата на шума по Наредба № 6/2006 на МЗ и МОСВ за 

показателите за шум в околната среда, с ПУП в зависимост от конкретните условия се 

предвижда шумозащитно озеленяване в необходимия обхват и ширина или 

изграждането на изкуствени шумозащитни екрани.  

(2) При липса на теренни или други условия за изграждане на шумозащитните 

съоръжения по ал. 1, в правилата за прилагането на ПУП се включва изискване за 

задължително реализиране на защитно озеленяване в границите на УПИ, прилежащи на 

пътя.  

Чл. 20. Източниците на производствен шум се локализират по начин, който да осигурява 

необходимия защитен сервитут в обхвата на промишленото съсредоточие, респ. 

производствената зона.  

Чл. 21. Общо изискване към подробните устройствени планове, в т. ч. и плановете за 

устройство на парковете и градините по чл. 62, алинея 1 от ЗУТ, както и проектните 

решения, отнасящи се за благоустрояването на озеленените площи на територията 

община Трекляно, да бъдат съобразени с нормативните изисквания за достъпна среда.  

12. Устройствен режим на обособените самостоятелни терени  

 

Чл. 22. В самостоятелните терени, предназначени за социална инфраструктура се 

разполагат обектите на: образование, здравеопазване, социални грижи, култура, 

религия, административни и делови услуги, търговия, финансово-кредитно обслужване, 

спорт, отдих, забавления, информационно обслужване и други видове дейности от 

третичния и четвъртичния сектор. Терените за училища, детски заведения, болници и 

заведения за социални грижи се обособяват като терени за социална инфраструктура 

със самостоятелен устройствен режим и са със следните максимално допустими 

параметри на застрояване: 

Максимална 

плътност на 

застрояване 

Максимална 

интензивност 

(КИНТ) 

Минимална 

озеленена площ 

 

От 30 до 60% 

 

От 1,0 до 2,0 

 

20% 

        Таблица 26: Устройствени параметри на терените за социална инфраструктура 

Чл. 23.  В самостоятелните терени, предназначени за спорт и атракции се допуска 

застрояване само за съответните две дейности, както и за директно допълващите ги 

обслужващи дейности, при следните максимално допустими параметри на застрояване: 
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Максимална 

плътност на 

застрояване 

Максимална 

интензивност 

(КИНТ) 

Минимална 

озеленена площ 

 

До 20% 

 

0,5-0,8 

 

20% 

             Таблица 27: Устройствени параметри на терените за спорт и атракции 

Чл. 24.  В самостоятелните терени в строителните граници на населените места се 

обособяват гробищни паркове. Те се разполагат и устройват в съответствие с Наредба 

№ 21/84 за изграждане и поддържане на гробищните паркове.  

Чл. 25. (1) В самостоятелни терени, предназначени за недвижими културни ценности, са 

включени защитените територии за опазване на недвижимото културно наследство по 

смисъла на чл. 79, ал. 5 от ЗКН.  

(2) Терените по ал. 1 са предназначени за дейности, насочени към опазването и 

социализация на недвижимите културни ценности и се устройват в съответствие с 

режимите за опазване 

 (3) В терените по ал. 1 за археологически НКЦ се прилагат разпоредбите на чл. 35 

от Наредба № 7. На основание съответни санкции на компетентните органи по ЗКН в тях 

се допускат:  

1. Специализираните проучвателни и консервационно-реставрационни работи,  

2. Строителство, свързано с опазването, социализацията и охраната на НКЦ, 

благоустройствени работи, озеленяване и изграждане на съоръжения на техническата и 

транспортна, в т.ч. довеждаща инфраструктура,  

3. До издаване на изрични предписания на компетентния орган по чл. 79, ал.2 от 

ЗКН, охранителните зони на археологическите НКЦ, се устройват в съответствие с 

правилата и нормативите за устройствените зони или териториите с превантивна 

защита, в които попадат, както и с плановете и проектите, отнасящи се за дейностите по 

т.2.  

Чл. 26. (1) В самостоятелни терени с устройствен режим, предназначени за транспортна 

инфраструктура, са включени проектните трасета и съоръжения на пътната 

инфраструктура.  

 (2) За терените по ал. 1, отнасящи се за проектни трасета и съоръжения, които в 

ОУПО са с приблизителното местоположение, както и за обходи на населени места на 

съществуващи пътища, окончателното местоположение се определя с ПУП на база 

специализирани проучвания.  
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(3) При прокарването на линейни обекти на транспортната инфраструктура се 

осигуряват необходимите прокари за животни и насекоми, съобразени с пътищата на 

миграцията им.  

Чл. 27.  (1) В самостоятелни терени с устройствен режим, предназначени за техническа 

инфраструктура и комунално стопанство, се включват мрежите и съоръженията на 

техническата инфраструктура и обектите на комуналното стопанство.  

(2) За терените по алинея 1, отнасящи се за проектни трасета и съоръжения, които 

в ОУПО са с приблизителното местоположение, окончателното местоположение се 

определя с ПУП на база специализирани проучвания.  

(3) Площадките за разполагане на депата и на съоръженията и инсталациите за 

оползотворяване и обезвреждане на отпадъци се отреждат и застрояват в съответствие 

с изискванията на наредбата по чл. 13 от Закона за управление на отпадъците.  

13.  Последващо подробно устройствено планиране  

Чл. 28. (1) Общият устройствен план на общината се прилага чрез предимно цялостни 

подробни устройствени планове на урбанизираните територии и на структурни елементи 

на извънселищната територия.  

(2) Цялостни подробни устройствени планове се изработват и одобряват 

задължително за:  

1. населените места в случаите, когато анализът по § 5. от Преходните и 

заключителни разпоредби е показал, че действащата им планова основа не може да 

бъде приведена в съответствие със съвременните нужди чрез частичната или 

цялостната ѝ актуализация;  

2. териториите със земеделски земи, предвидени за разширение на съществуващи 

населени места;  

3. новосъздаваните селищни образувания – вилни зони (вкл. върху земи по § 4 на 

ЗСПЗЗ), производствено-складови зони (вкл. върху селскостопански дворове на бивши 

ТКЗС и ДЗС), обществено-обслужващи и производствено-складови зони и 

междуселищни обслужващи центрове;  

4. горски паркове и извънселищни паркове  

5. рекреационните зони: в незащитена природна среда или в защитени територии 

по ЗЗТ, ЗБР, ЗКН;  

6. териториите, представляващи части от защитени зони по ЗБР с разрешена 

намеса.  

(3) Не се допуска изпреварващо процедиране на подробни устройствени планове 

за части от територията на зоните по ал. 2, т. 4, 5 и 6, както и промяна на 

предназначението на отделни (единични) имоти в техния обхват.  
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(4) С плановете по ал. 1 не може да бъде променяно предназначението на 

териториите – изключителна държавна, публична държавна и публична общинска 

собственост.  

Чл. 29. (1) Последващите подробни устройствени планове, включващи територии с 

особена териториално-устройствена защита, се изработват при съобразяване със 

съответните плановете за опазване и управление, респективно съблюдаване на 

режимите, въведени по реда на специалното законодателство.  

(2) До изработването и одобряването на планове за управление на защитените 

зони по Натура 2000, подробните устройствени планове се разработват въз основа на 

или едновременно с целеви проучвания за установяване на точното местоположение и 

граници на защитените местообитания и другите значителни животински и растителни 

видове и на режимите им на охрана.  

(3) В случаите по ал. 2, когато поради голяма площ планираната зона не може да 

бъде обхваната в един план, се определя такъв териториален обхват на проучванията и 

плана, който осигурява възможност за проследяване на връзките между 

местообитанията. Този обхват се определя при допускане изработването на проект за 

плана съвместно от общинската администрация и Районна инспекция по околната среда 

и водите, респ. Министерството на околната среда и водите.  

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

§ 1. Тези Правила и нормативи се издават на основание чл.104, ал.2 на Закона за 

устройство на територията и се приемат с решение на общинския съвет на община 

Трекляно. 

§ 2. ОУПО с Правилата и нормативите за прилагане на общия устройствен план на 

община Трекляно влизат в сила с обнародването на акта за одобряването им в 

―Държавен вестник‖.  

§ 3. Специфичните правила и нормативи по чл. 1, ал 2 влизат в сила след 

одобряването им от министъра на регионалното развитие и благоустройството и 

обнародването на акта за одобряването им в ―Държавен вестник‖.  

§ 4. (1) Препоръчва се налагане на мораториум върху продажбите и замените на 

поземлени имоти – общинска собственост в границите на жилищните зони в населените 

места и в териториите, предвидени за урбанизация, и реализирането им за капитално 

застрояване, освен за общински жилища или публична социална и техническа 

инфраструктура, с оглед реализиране на общински политики.  

(2) Препоръчва се изработване и приемане от общинския съвет на цялостна 

Общинска стратегия за опазване и социализация на културното наследство, съгласно чл. 

17, ал. 2 от ЗКН, с оглед осигуряване на оптимални условия за опазването и 

реализацията на потенциала му като туристически ресурс.  
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§ 5. (1) Техническата служба на община Трекляно извършва преглед и анализ на 

всички действащи на територията на общината подробни устройствени планове за насе-

лените места, паркоустройствени планове за паркове и зони за отдих и туризъм в 

природна среда и непроцедирани подробни устройствени планове на земеделски имоти, 

предназначени за промяна на предназначението им от гледна точка на съответствието 

им с предвижданията на общия устройствен план на общината и с Правилата и 

нормативите.  

(2) В зависимост от резултатите от анализа по ал. 1 се определят плановете:  

1. чието действие се потвърждава;  

2. плановете, които следва да бъдат приведени в съответствие с ОУПО и 

Правилата и нормативите чрез частични изменения;  

3. чието действие следва да бъде спряно по съответния ред, а за засегнатите 

територии се изработят нови устройствени планове.  

§ 6. Във всеки конкретен случай при разработване на ПУП за територия, 

включваща крайбрежни заливаеми ивици на водни обекти, до определянето на обхвата 

им общинската администрация изисква от Басейнова дирекция, нанасянето му на 

картите и организира маркирането му на терена .  

§ 7. Правилата и нормативите за прилагане на общия устройствен план на община 

Трекляно, Специфични правила и нормативи за устройство на територията, заедно с 

приложенията, които са неразделна част от тях, да се публикуват в Бюлетин 

―Строителство и архитектура‖.  

§ 8. Указания по прилагане на тези Правила и нормативи дава кметът на община 

Трекляно.  

Специфични правила и нормативи за устройство на територията 

Специфични правила и норми за обектите на КИН 

В компактната територия на културно-историческото наследство се допуска: 

1. Извършване на археологически проучвания: 

а/ - В процеса на реализация на градоустройствените планове, се извършва пълно 

археологическо проучване на строителното петно и терена в рамките на имота с цел да 

се разкрият, документират, изучат и експонират съществуващите паметници на 

културата. 

б/- Изкопни работи на територията на КИН се разрешават след обявяването на 

разрешението за строеж на местната структура, отговорна за опазване паметниците на 

културно историческото наследство и в присъствието на най-малко двама представители 

– археолог и архитект на строителната площадка, които задължително оформят 

строителния протокол за изкопните работи. 
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в/- Резултатите от пълните археологически проучвания се заснемат и съгласуват 

професионално от археолог, архитект и геодезист и се нанасят на специализирана 

археологическа карта / подземен и/или/ надземен кадастър /. Картата се изработва в 

цифров вид и отразява всички атрибути на паметника, позволяващи пълна 

инвентаризация и мониторинг както на отделен археологически обект, така и на 

резервата като цяло. На картата се нанасят системно новоразкритите археологически 

обекти. Тази карта е основа за всички бъдещи проучвания и предвиждания по общите и 

подробни градоустройствени планове. 

г/ - Собствениците на имоти, които са в съседство с подлежащи на консервация и 

реставрация обекти са длъжни да допускат да бъдат извършвани на границата на 

имотите им частични археологически разкопки, и други помощни работи - / укрепване на 

основи, дренажи и др./, необходими за провеждането на консервационни и 

реставрационни работи по паметниците на културата в съседство. 

2. Извършване на общи, проучвателни, археологически, консервационно-

реставрационни работи и експониране на място на обекти със статут на недвижими 

паметници на културата, както и реконструкция по архивни документи на разрушени 

паметници или на други обекти с качества на паметници. 

3. Възстановяване на изчезнали архитектурни , художествени и исторически 

паметници на културата се извършва само при научно доказани данни. 

4. Замяна на съществуващи сгради без статут на паметници на културата на 

територията на КИН, с нови строежи, с характерно и допустимо за зоната 

предназначение и съподчинени на атмосферата на резервата или груповия паметник на 

архитектурата, съобразени с традиционния мащаб, характера на градоустройствената 

структура и архитектурното единство на средата; 

5. Премахване или промяна на части от съществуващи строежи (в т.ч. 

префасадиране, промяна на покривни конструкции и материали, премахване или 

поставяне на архитектурни и художествени елементи, съоръжения на инженерно-

техническата инфраструктура и рекламата и др.) с цел възстановяване и по-

благоприятно вписване на всеки един отделен обект в исторически формираната 

градоустройствена среда; 

6. Подземно строителство във връзка с изграждане на инженерно-техническа 

инфраструктура, подземни паркинги и гаражи, елементи на комуникационната система. 

7. Дейности по благоустрояването и естетизирането на средата с оглед на 

опазването, развитието и цялостното експониране на резервата и груповия паметник на 

архитектурата. 

8. Налагане на общи или частични строителни забрани във връзка с изработване и 

прилагане на генерален консервационно - реставрационен план, подробни 

градоустройствени планове за територията, пълни или частични преработки на 

инвестиционни проекти , наложени от необходимостта да се експонира новоразкрит 
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археологически обект. 

9. В части от сградите на КИН са допустими ателиета за обучение и услуги и малки 

занаятчийски работилници, без такива, представляващи потенциални източници на 

замърсители на атмосферния въздух или с наднормен шум; 

В компактната територия на културно-историческото наследство не се допуска: 

- Разрушаване на архитектурно-строителни паметници на културата с цел 

преизграждането им с нови материали. Ако се докажат сериозни конструктивни причини 

налагащи подмяна на част от сграда или на целия обект, задължително се заснема не 

само обекта като цяло, а всеки негов детайл, описват се и се специфицират всички 

оригинални материали, вземат се проби от оригиналните мазилки, бои, цветове. 

Подлежат на опазване, съхранение, реставриране и ново вграждане всички трайни 

материали от камък, метал и др., вложени във фасадите или интериора - обект на 

опазване. Проучват се архивни материали и в публично достъпна зона на 

реконструирания обект се експонира копие от историята на обекта. 

- Ново строителство на обекти във видимия обхват на експониран археологически 

и/или архитектурно -строителен паметник, без цялостни и пълни доказателства за 

хармонична принадлежност на новия обект към традиционния характер и единство на 

средата, съгласувани от НИПК във фаза ПУП - РУП и технически и работен проект. 

- Ново строителство на обекти, които с площ, обем и архитектурен образ 

нарушават традиционния мащаб, характера на градоустройствената структура и 

архитектурното единство на средата; 

- Ново строителство на обекти, на които разрешенията за строеж не са обявени на  

местната структура, отговорна за опазване паметниците на културно историческото 

наследство. 

- Изграждане на обекти с производствена дейност, която формира хигиенно-

защитни зони. 

- Изпълнение на инженерно-технически инсталации, рекламни пана и съоръжения, 

защитни конструкции и навеси, локални климатици по фасадите, които са видими откъм 

публичните пространства във видимия обхват на резервата, на групов и/или единичен 

паметник . 

- Премахване на съществуващо озеленяване за широко обществено ползване, 

освен в случаите на планомерна подмяна. 

- Не се допуска допълващо застрояване, независимо от предназначението му, 

разположено на уличната регулационна линия или между нея и сградите на основното 

застрояване, освен в случаите, когато се възстановяват характерни елементи на 

обстановката на паметник на културата, доказани със специализирани проучвания и 

проект, или при покриване на калкан на заварена сграда, включена в режима на 

застрояване на съседния урегулиран поземлен имот. При допускане на второто 
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изключение лицето към улицата на допълващото застрояване не може да заема повече 

от 1/3 от лицето на урегулирания поземлен имот, в който е разположено; когато се 

покриват заварени калканни стени едновременно в двата съседни имота, това 

ограничение се отнася за сумата от лицата на двете сгради от допълващото 

застрояване; 

14. Общи правила 

1. Изработване на локални ПУП -ПРЗ във видимия обхват на единичен и/или 

групов паметник на културата се допуска при задължителното съгласуване на РУП от 

Националният институт за паметниците на културата, независимо от това, дали 

традиционното за средата застрояване е самостоятелно или сключено. 

2. Проектите се изработват въз основа на изготвени или съгласувани от 

Националния институт за паметниците на културата специализирани задания за 

проектиране. Заданията включват и предписания по определянето на "среда на 

единичен паметник на културата". 

3. Работните проекти се съгласуват с Националния институт за паметниците на 

културата преди тяхното одобряване. 

4. В хода на прилагането на плановете се изпълняват съгласувателните процедури 

по Закона за паметниците на културата и музеите в случаите, когато се засяга паметник 

на културата или неговата среда. При ново строителство или преустройство, засягащи 

археологически паметник на културата, Националният институт за паметниците на 

културата може да провежда и методическо ръководство във връзка с опазването и 

експонирането на паметника. 

Условия и ред за изменение на устройствения план  

Според Закона за устройство на територията, чл. 134 (1), влезлите в сила общи 

устройствени планове могат да се изменят, когато: 

1. настъпят съществени промени в обществено-икономическите и устройствените 

условия, при които е бил съставен планът; 

2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) възникнат нови държавни или общински нужди за 

обекти - собственост на държавата, на общините или на експлоатационните дружества; 

3. (нова - ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 28.01.2007 г.) възникнат инвестиционни 

инициативи, които ще се реализират със средства, осигурени по международни договори 

или от държавния бюджет, както и от инвеститори, сертифицирани по реда на Закона за 

насърчаване на инвестициите; 

4. (нова - ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 28.01.2007 г.) отпадне необходимостта от 

изграждане на сгради, мрежи и съоръжения за специални нужди на отбраната и 

сигурността на страната; 

5. (нова - ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 28.01.2007 г.) се констатира явна 

фактическа грешка, имаща значение за предвижданията на плана. 
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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ: 

 
АЗ – Агенция по заетостта 

ВЕИ – възобновяеми енергийни източници  

ДМА – дълготрайни материални активи  

ДБТ – Дирекция „Бюро по труда‖ 

ЕО – екологична оценка  

ЕС – Европейски съюз 

ЕСИФ - Европейски структурни и инвестиционни фондове  

ЕСФ – Европейски социален фонд 

ЕФРР – Европейски фонд за регионално развитие  

ЗООС – Закон за опазване на околната среда 

ЗРР – Закон за регионалното развитие 

ЗТ – защитени територии 

ИАОС – Изпълнителна агенция по околна среда 

ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение на средствата от 
Структурните инструменти на Европейския съюз 

МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството  

МО – Междинна оценка 

МОСВ – Министерство на околната среда и водите  

МСП – малки и средни предприятия 

НИРД – научно-изследователска и развойна дейност  

НПО – неправителствени организации 

НПР – Национална програма за развитие  

НСИ – Национален статистически институт 

НСОРБ – Национално сдружение на общините в Република България  

НСРР – Национална стратегия за регионално развитие 

NUTS – обща класификация на териториалните единици за статистически цели, прилагана от 
ЕВРОСТАТ за регионите в Европейския съюз 

ОДЗ – Областна дирекция „Земеделие‖ 

ОП – Оперативна/и програма/и 

ОПАК – Оперативна програма „Административен капацитет‖  

ОПДУ – Оперативна програма „Добро управление‖ 
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ОПОС – Оперативна програма „Околна среда‖  

ОСР – Областна стратегия за равитие 

ОСП – Обща селскостопанска политика 

ОПИК – Оперативна програма „Конкурентоспособност и иновации‖ 

ОПНОИР – Оперативна програма ‖Наука и образование за интелигентен растеж‖  

ОПР – Общински планове за развитие 

ОПРКБИ – Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика‖ 

ОПРР – Оперативна програма „Регионално развитие‖/‖Региони в растеж‖  

ОПРСР – Оперативна програма за развитие на сектор ―Рибарство‖  

ОПРЧР – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси‖ 

ОУ – основно училище 

ОУП – общ/и устройствен/и план/ове 

ПМДР – Програма за морско дело и рибарство 

ППЗРР – Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие  

ПРСР – Програма за развитие на селските райони 

ПСПВ – пречиствателна станция за питейни води  

ПСОВ - пречиствателна станции за отпадъчни води  

ПЧИ – преки чужди инвестиции 

ПЧП – публично-частно парньорство  

РБ – Република България 

РЗИ – Регионален център по здравеопазване 

РПРЮЗР –Регионален план за развитие на Югозападен район 2014-2020  

РИОСВ -Регионална инспекция по околната среда и водите 

РСЗ – Регионална служба по заетостта  

РПР – Регионален план за развитие  

СИФ – Социално-инвестиционен фонд 

СОУ – средно общообразователно училище  

ТБО – твърди битови отпадъци 

ТГС – трансгранично сътрудничество 

ТИЦ – туристически информационен център  

ТСБ – Териториално статистическо бюро  

ЦДГ – целодневна детска градина 

ЮЗР – Югозападен район 


