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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

С. ЧУПРЕНЕ 

 

 

 

 

                                          П  Р  Е  Д  Л  О Ж  Е  Н  И  Е 

 

 

                                   от  Ваньо Костадинов Костин  – кмет 

                                   на Община Чупрене, област Видин 

 

 

ОТНОСНО: Програма за управление на Община Чупрене за срока на мандат 2015-

2019 год. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ , 

 

 

                       Съгласно изискванията на Закона за местно самоуправление и местна 

администрация Общинският съвет приема Програма за управление на общината за 

съответния мандат, с вносител Кмета на общината. 

                       На Вашето внимание  предлагам Програма за управление на Община 

Чупрене за срока на мандат 2015-2019 год. 

                        Моля за Вашето РЕШЕНИЕ : 

                        „На основание чл.44 ал.5 от ЗМСМА Общинският съвет  приема  

Програма за управление на Община Чупрене за срока на мандат 2015 – 2019 год.” 

 

 

 

 

 

С уважение, 

ВАНЬО КОСТИН 

Кмет на Община Чупрене 

 

 

 

 

 

 



О Б Щ И Н А  Ч У П Р Е Н Е  О Б Л А С Т  В И Д И Н 
с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс: 09327/2402 

e-mail: ob_chuprene@abv.bg     http://chuprene.com 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А  

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 

  МАНДАТ 2015 - 2019 г. 

 

КМЕТ: ВАНЬО КОСТИН 

 

 

 

 

 

 

 
                   Програмата за управление за мандат 2015- 2019 г. е разработена на 

основание чл.44, ал.5 от ЗМСМА. Тази програма е отворен документ, който може да 

бъде допълван и променян в процеса на нейното изпълнение.   

         Програмата е съобразена с формулираната визия с приетия Общински план 

за развитие за периода 2014 – 2020 год., с основните цели и приоритети  на местното  и 

регионално развитие, като са изведени основни тенденции за управление на община 

Чупрене в периода до 2019 г. 

 

                   „Община Чупрене – атрактивна туристическа дестинация с чиста 

природа и съвременна инфраструктура, с устойчиво развитие и висок жизнен 

стандарт, в следствие на привлечени инвестиции и използване на собствения 

потенциал за развитие на местната икономика.” 

 

                   За реализирането на визията ще се разчита на местните ресурси и потенциал, 

който с помощта на финансовите инструменти на ЕС, ще се превърнат в конкурентни 

предимства. 

                   Избраната визия дава възможност да се формулират конкретни цели и мерки 

за развитието на общината през периода 2015-2019. Постигането на желаната визия ще 



се осъществи чрез определените главна и стратегическа цели, подкрепени от 

приоритети, специфични цели и мерки.  

 

                   Главната цел за развитие на Община Чупрене е: 

              Активизиране на местния потенциал за постигане на устойчиво икономическо, 

социално, екологично и пространствено развитие на общината и по-добро качество на 

живот на местното население.  

                   Стратегически цели са: 

                   Цел 1: Съживяване на местната икономика и създаване на работни места, 

чрез ефективно използване на човешките ресурси и привличане на инвестиции в 

селското стопанство, съчетано с ефективно развитие на целогодишен туризъм.    

                   Цел 2: Балансирано териториално развитие, чрез комплексно подобряване 

на състоянието на инфраструктурата и жизнената среда, съхраняване и опазване на 

природното богатство. 

                   Цел 3: Съхранение и развитие на човешкия капитал, ограничаване на 

демографската криза и подобряване на качеството и стандарта на живот.  

                   Цел 4: Усъвършенстване на административното обслужване и създаване на 

по-добра институционална среда. 

          

 

 

                   Приоритетите в програмата за срока на мандата са: 

                   Приоритет 1: Икономическо съживяване и развитие на района, 

насърчаване на инвестиции в селското стопанство, туризъм и насърчаване на 

малкия и средния бизнес.  

                    - Разнообразяване и развитие на земеделието чрез: 

                   насърчаване отглеждането на трайни насаждения – малини, арония, касис, 

ягоди – реализиране на Фермерската програма –    срок: 2016 – 2019 год.; 

                   изграждане на тържище за реализиране на селскостопанската продукция – в 

района на с.Протопопинци – срок: м.12.2016 год.; 

                   създаване на условия за развитие на изоставените земеделски и горски  

територии и спиране на негативната тенденция на увеличаване на необработваемите и 

пустеещи земи – отдаване под наем на населението – срок: постоянен;  

                   - Развитие на модерно животновъдство чрез: 

                   стимулиране на отглеждането на традиционните за общината животни- 

срок: постоянен;  

                   ефективно използване на общинския поземлен фонд за подпомагане на 

животновъдството – срок: постоянен; 

                   - Подпомагане на развитието на местния туристически продукт и маркетинг 

на дестинациите, развитие на природни и културни атракции, развитие на алтернативни 

форми за целогодишен туризъм и привличане на инвестиции и разработване на проекти 

в сферата на селския туризъм чрез:  

                   разработване на между общински стратегии и програми за съвместни 

туристически дейности със съседни общини – срок: постоянен; 

                   ежегодно участие на Община Чупрене в международни и национални 

туристически изложения и борси – срок: постоянен; 

                   опазване и популяризиране на природното и културното богатство на 

общината – провеждане на традиционните празници на Балкана, туристическия 

международен празник на прохода „Свети Никола”, традиционните събори по населени 



места, Торлашкия фолклорен събор „Када кум прасе и ти вречу” и други ежегодно 

провеждане мероприятия – срок: постоянен;  

                  създаване на условия за развитие на устойчив зимен туризъм и спортове –

реализиране на намерението за строеж на ски писта под връх „Миджур” – срок 

м.12.2018 год.;  

                  създаване на условия за развитие на спелеоложки туризъм – дейности 

свързани с пещерите „Сухи печ” в с. Долни Лом – срок: 2017 год.; 

                   развитие на съществуващата туристическата инфраструктура – еко пътеки, 

разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, чрез изграждане на 

обслужващи обекти, съоръжения и места за спорт, отдих и развлечение – срок: 

постоянен; 

                   изграждане на подслони за туристи, вело алеи и пътеки – срок: 2018 год.; 

                   подпомагане развитието на интегриран селски туризъм – къщи за гости, с 

съответните атракции от торлашкия бит – срок: постоянен; 

                   подобряване информираността на населението за възможни инициативи и 

достъпни финансови източници за предлагане на туристически услуги – срок: 

постоянен; 

                   провеждане на регулярни срещи с бизнеса за информиране относно 

общински проекти – срок: два пъти годишно; 

                   намаляване на административните бариери за развитие на бизнеса – срок: 

постоянен; 

                   осигуряване на информация за възможностите за финансиране по 

донорските фондове на ЕС – срок: постоянен; 

                   развитие на международното,  трансграничното и междуобщинско 

сътрудничество и дейности и осъществяване на съвместни проекти в партньорство с 

неправителствени организации – кандидатстване по Програмите за трансгранично 

сътрудничество и други международни програми – срок: постоянен. 

  

                   Приоритет 2: Подобряване и възстановяване на техническата 

инфраструктура, опазване на околната среда и природното богатство чрез: 

                   рехабилитация на уличната мрежа в населените маста на общината – 

кандидатстване по ПРСР – срок: в рамките на действащата програма;  

                   подобряване на тротоарните настилки и пешеходни зони в населените места 

на общината – срок: ежегодно в рамките на мандата и при необходимост;  

                   обновяване на зелените площи и зоните за отдих на територията на 

общината – срок: ежегодно в рамките на мандата и при необходимост; ; 

                   реконструкция на водопроводната мрежа за намаляване загубите на вода и 

повишаване качеството на питейната вода доизграждане на ВиК мрежата в с.Горни Лом 

– срок: края на 2017 год.; 

                   ремонт, обновяване и повишаване енергийната ефективност на обществени 

сгради и детски градини – срок: постоянен за ремонтите;  

           подмяна на улично осветление в населени места в община Чупрене: срок: при 

необходимост; 

                  благоустрояване на площадни пространства, паркове и детски съоръжения – 

срок: постоянен;  

                   насърчаване на частните инвестиции за подобряване на жилищните сгради; 

                   разработване на Общи и подробни планове, проекти и програми за 

пространствено развитие на община Чупрене, акцентираща на приоритетните зони на 

територията на общината – срок: 2017 год.;  



                   актуализация на Програмата за опазване на околната среда, включваща и 

управлението на отпадъци на територията на общината – срок 2016 год.; 

                   оптимизиране на сметосъбирането и сметоизвозването, организация на 

депонирането и третирането на промишлени и битови отпадъци – закупуване на 

необходимия брой контейнери тип „Бобри” за всички населени места от общината, 

изработване на кошове за разделно събиране на пластмасови бутилки и тяхното 

пресоване, и извозване на битовите отпадъци до депото в гр.Видин – срок: м.12.2016 

год.; 

                   предотвратяване и ограничаване на последиците от природни бедствия и 

аварии – ежегодно почиствани и укрепване на речните корита, и снабдяване чрез 

необходимата за тази цел техника, чрез кандидатстване по Програмите за 

трансгранично сътрудничество – срок: постоянен; 

                   поощряване на граждански инициативи за опазване на природата и ежегодно 

участие в инициативи за почистване на населените места на територията на общината – 

срок: всяка година през м.април. 

 

                      Приоритет 3: Развитие на човешкия капитал, подобряване стандарта 

на живот, повишаване на заетостта, доходите, задържане на младите хора в района 

и социалното включване чрез: 

                   насърчаване на работодателите за запазване и увеличаване на заетостта – 

срок: постоянен; 

                   насърчаване наемането на работа на млади хора на територията на 

общината: срок: постоянен ; 

                          редуциране равнището на безработица с помощта на инициативи по 

различни проекти и програми – срок: постоянен; 

                   административна и техническа подкрепа за кандидатстване по европейски 

програми и схеми за безвъзмездна финансова помощ – срок: постоянен; 

                   обучителни курсове за квалификация и преквалификация на безработни 

лица, съобразно новите потребности на пазара на труда – срок: постоянен; 

                   осигуряване на достъп до информация на населението във връзка и с цел 

повишаване на трудовата заетост – съвместна работа с Бюрото по труда гр.Белоградчик 

– срок: постоянен; 

                   насърчаване на социалното включване – срок: постоянен; 

                   разработване и изпълнение на програми за рисковите групи – срок: 

постоянен; 

                   осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания и изграждане на 

платформи за достъп до общинските сгради – срок: м.06.2017 год.; 

                   превенция на асоциалното поведение и противообществени прояви на 

малолетните и непълнолетните – съвместна работа на МК по ЗБППМН, директорите на 

общообразователните училища и ЦДГ на територията на общината, отдел „Закрила на 

детето” гр.Белоградчик и Детска педагогическа стая – срок: постоянен;  

                   разширяване на предоставяните социални услуги и създаване на условия за 

привличане и задържане на специализирани кадри – срок: м.10.2017 год.; 

                   създаване на условия за разкриване на Център за настаняване от семеен тип 

с.Горни Лом – срок: м.12.2018 год.. 

 

                      Приоритет 4: Подобряване качеството на достъп до административни 

услуги.  

                   въвеждане на нови информационни технологии за повишаване 

ефективността на административното обслужване на гражданите – срок: постоянен; 



                   въвеждане на административно обслужване на гражданите на едно гише – 

срок: м.08.2016 год.; 

                   участие на служителите от общинската администрация в обучителни 

семинари и специализирани квалификационни курсове за повишаване на 

квалификацията – срок: постоянен; 

                   въвеждане на добри практики и обмен на опит с други общини – срок: 

постоянен; 

                   въвеждане на мерки за засилване на контрола, прозрачността, отчетността и 

механизми за мониторинг – срок: м.01.2017 год.; 

                   осигуряване на максимален достъп на гражданите до информация за 

дейността на общината, чрез поддържане и актуализиране на сайта на Община Чупрене 

– срок: постоянен; 

                  ежегодно отчитане дейността и постигнатите резултати от кмета на 

общината във всичките населени места на територията на общината – срок: м.04 всяка 

година за предходната. 

 

                   Основната цел на тази Програмата е реализиране на визията на община 

Чупрене, което ще допринесе за повишаване на качеството на живот на населението от 

общината.  

 

                   За изпълнението на Програмата се разчита на всички потенциални 

партньори, екипа от Общинска администрация, Общински съвет Чупрене, партньорство 

с всички държавни институции, партньорство с бизнеса, неправителствени организации 

и всички жители  и приятели на Община Чупрене. 

                   Кметът на Общината и Общинска администрация ще реагират своевременно 

на законови промени, нови обстоятелства и нови потребности на населението. 

 

 

ВАНЬО КОСТИН 

Кмет на Община Чупрене 

 

 

 

                   Приета с решение №….. , взето с Протокол № 6 от 29.02.2016 год. на 

заседание на Общински съвет Чупрене 

 

 


