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І. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

      Когато става дума за тенденциите в развитието на туризма, е нужно да бъдат 

подложени на обстоен анализ процесите и условията, които ги формират. Тези процеси 

са резултат от общото социално и икономическо развитие на обществото, чийто 

производни са условията за развитие на туризъм. Тенденциите са фактора, който 

определя рамката на развитие на отделните субекти в сферата на туризма, и който 

предначертава целите и пътищата на тяхното постигане чрез стратегическото планиране 

на всички нива. 

       За нуждите на Програмата за развитие на туризма в Община Чупрене е нужно да 

бъдат разгледани тенденциите при различните форми на туризъм, в който общината 

идентифицира своя потенциал за развитие. Световната Туристическа Организация 

предрича, че увеличението на Европейския рецептивен туризъм през следващото 

десетилетие в по – голямата си част ще се дължи на алтернативни форми на пътувания, 

разграничаващи се от класическата формула “Слънце, пясък и море”. Този вид туризъм 

се очаква да надмине 20 % от всички пътувания през следващите 20 години и има 

потенциал да нараства по – бързо от всеки друг пазарен сегмент. Част от растежа ще 

дойде от по – големия брой туристи, но един значителен дял ще е в следствие на 

преориентирането на туристи между различните сегменти. 

        Причините за тези тенденции на преориентиране са няколко: 

 Туристите набират все повече опит в пътуванията си и се различават все 

повече при избора си на дестинация, което води до търсенето на нови 

места и нови туристически продукти; 

 Те са по – мобилни – пътуванията зад граница са по – достъпни от 

всякога, благодарение на либерализацията на авиокомпаниите, 

изграждането на нови пътища и Европейската интеграция; 

 Предприемат се по – къси, но по – чести пътувания през годината; 

 Те са по – активни по време на ваканцията си, търсейки различни 

дейности; 

 Европейското население застарява, но остава активно по – дълго време; 

         Най – популярният избор е морето (63%), но значителен брой от европейците 

посочват селските райони и природата (23%) като предпочитана дестинация. Колкото до 

критериите за избор на едно място пред друго, климатът фигурира осезателно (45%), 

както и други фактори като пейзажа, историческия интерес и околната среда, които в 

процентно отношение са равни с факторите “разходи за пътуване” и “разходи за 

настаняване”. 

            Понятието “селски туризъм” се използва, когато селската култура е ключов 

компонент от предлагания продукт. Отличителният признак на туристическия продукт 

при селския туризъм е желанието да се предложи на гостите персонализиран контакт, да 

почувстват физическата и човешка околна среда в селските райони и да им се позволи, 

колкото се може повече да участват в дейностите, традициите и начина на живот на 

местното население. Катеренето, ездата, приключенският туризъм, образователните 

пътувания, спортният и здравен туризъм, културно – историческият туризъм, са само 

няколко примера за дейности, за които се счита, че са част от концепцията за селски 

туризъм. 

        Селският туризъм е считан за важен сегмент от европейския туризъм (втората по 

важност мотивация за пътуване) като се предполага, че благодарение на 

мултипликационния ефект годишните приходи достигат до 65 милиарда евро.  

Световната туристическа организация (WTO) изнесе данни, че търсенето на продукта на 

селския туризъм показва стабилно увеличение през последните 15 години, а в 

Югоизточна Европа годишното нарастване е от порядъка на 25 %. 
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        Според Световната туристическа организация пазарът за селския туризъм е с висок 

потенциал. Установено е, че 3% от всички международни пътувания са с цел “селски 

туризъм”, което формира туристопоток от над 19 милиона души, без да се включва 

вътрешния туризъм. Очаква се, селският туризъм да нараства годишно с 6%, което е с 

2% повече от растежа на целия туристически отрасъл. 

 

ІІ. АНАЛИТИЧЕН ОБЗОР 

 

1. Оценка на природния потенциал. 
 

1.1. Обща информация. 

Община Чупрене е с територия 330 кв.км, разположена около устието на р.Лом и 

р.Чупренска, в подножието на най-високия връх в Западна Стара планина – вр.Миджур 

2 168 м. По големина на територията си общината се нарежда на четвърто място в 

област Видин. 

Граничи с общините Белоградчик, Димово, Ружинци, Чипровци, а в Сърбия с 

община Княжевац. 

Център на общината е с.Чупрене. Включва общо осем села – Горни Лом, Долни 

Лом, Средогрив, Репляна, Търговище, Протопопинци и Върбово.  

Община Чупрене е предимно планинска община, повечето от територията и е 

заета от гори. На територията й има няколко природни забележителности между които 

са: „Биосферен резерват Чупрене”, местността „Бекинска шобърка” – с.Чупрене, 

пещерите „Леви сухи печ” и „Десни сухи печ” – с.Долни Лом, „Реплянската глама” 

с.Репляна, „Бела стена” – с.Долни Лом, вр.„Миджур” – с.Горни Лом и вр.„Три уши” – 

с.Чупрене.  

 

1.2. Историческо наследство. 

Някои селища на община Чупрене по данни на историческите хроники датират 

своето съдаване още през 14-15 в. Най-старите черкви са в с.Горни Лом и с.Върбово. 

Общината е била оживен търговски път от Лом за Белград през прохода 

„Св.Никола” над с.Чупрене. 

За мащабите на общината, Чупрене разполага с много природни ресурси, които са 

предпоставки за развитие на туризма: Биосферен резерват „Чупрене”, Природна 

забележителност „Леви и десни сухи печ”, красивите местности „Бекинска шобърка” и 

„Мартинов камък”, в които живеят защитени, рядко срещани птици и растения, 

карстовите хълмове „Гламите”, многобройните пещери - интересен туристически обект, 

защото са богати освен с пещерните си образувания и със следи от праисторически хора 

и животни, невероятно разнообразие на дивеч и риба. Общината има и богато минало, за 

което говорят археологически находки. Земята й крие неизследвани загадки на антични 

селища, некрополи и стражеви могили.  

 

1.3.Климат. 

Територията на Община Чупрене поради специфичния релеф и местоположение 

попада в две климатични области: умереноконтинентална и планинска. В 

умереноконтиненталната климатична област влизат преобладаващо източната част на 

общината и повечето населени места, включително с.Чупрене. Това са части от 

Западната Дунавска равнина и Западен Предбалкан.  Надморската височина постепенно 

се увеличава от 320 м. до 2 168 м.   

В планинската климатична област, среднопланинска подобласт, влизат северни и 

североизточни склонове на западния дял на Стара планина, където надморската 
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височина варира от около 800 до 2168м. /вр. Миджур/. Планината играе ролята на 

висока орографска бариера, която ориентира въздушните маси във височина. Ветровете 

отслабват и променят първоначалната си посока, като се ориентират главно по 

съществуващите речни долини. Особеностите на релефа на територията на общината, 

голямата разлика в надморската височина /от 320 до 2 168 м./ обуславят различни 

проявления на климатичните фактори. 

 

2. Селища и население. 

 
Община Чупрене включва общо 8 населени места с общо население 2 026 души, в 

това число: 

 

№ Населено място Брой жители 

1. с.Чупрене 524 

2. с. Горни Лом 707 

3. с.Долни Лом 203 

4. с.Репляна 177 

5. с.Средогрив 110 

6. с.Търговище 139 

7. с.Върбово  97 

8. с. Протопопинци  69 

   

 ОБЩО 2 026 

 

3. Обща инфраструктура и услуги. 
3.1.Пътна мрежа и достъп. 

Община Чупрене е най-отдалечената община от Областния център Видин и е по-

близо до Монтана и Лом. Това поражда и по-особения характер на превозите и 

маршутите до посочените градове. 

Най-близката магистрала е „Хемус”, мястото за свързване е гр. Ботевград – на 140 

км. Разстоянието до главен международен път Е79 е 22 км. Разстоянията до областните 

центрове в Северозападна България са: Видин – 70 км, Монтана – 65 км и Враца – 100 

км. 

През територията на общината преминават Републиканските пътища ІІІ-102 и ІІІ-

114, с обща дължина около 38 км. Останалите пътища са от общинската пътна мрежа, 

като дължината им е 30км. 

Железопътен транспорт  
Най-близката ЖП гара е гара Орешец (Област Видин) на линията Видин-София. 

Гарата отстои на 30 км. от с.Чупрене. Транспорта до там се осъществява посредством 

автобусна линия.  

Автобусен транспорт  

В общината масовият автобусен транспорт се осъществява от частни превозвачи. 

През работните дни има ежедневна връзка до гр. Белоградчик и гр. Видин. През селата 

Средогрив, Долни Лом и Горни лом преминава автобус, осъществяващ връзка с гр. 

Монтана в дните петък, събота и неделя.  

Транспортната мрежа се състои от следните транспортни линии: 

1. В общинската и областната транспортна схема – 8 автобусни линии, които 

имат следната конфигурация: 

               - Белоградчик – Протопопинци – Средогрив – Лом 

               - Белоградчик – Чупрене – Репляна – Горни Лом и обратно 
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               - Монтана – Горни Лом – Фалковец – Белоградчик – Видин и обратно 

              -  Белоградчик – Чупрене – Видин и обратно 

              -  Белоградчик – Чупрене – Орешец и обратно 

 

2. В републиканската транспортна схема – 1 автобусна линия – Белоградчик - 

София.  

Общината има директна връзка със следните градове: Белоградчик, Видин, Лом, 

Вършец, Берковица, Монтана и София.  

3.2.Енергетика. 

В с.Горни Лом има изградена каскада „Горни Лом”, състояща се от три ВЕЦ – 

„Китка”, „Миджур” и „Горни Лом”. Общата мощност на каскадата е 6.3 МW. През 

последните години се наблюдава засилен интерес за изграждане на МВЕЦ по поречията 

на реките Лом, Чупренска и Манастирка. Към момента са пуснати в експлоатация шест 

такива МВЕЦ. Другите са намират на различен етап от строителство и документално 

оформяне. 

Към момента на територията на общината са монтирани два комплекса с 

фотоволтаични панели за производство на ел.енергия от слънчева светлина – в с.Долни 

Лом и в с Върбово. Измерванията показват, че територията на община Чупрене е с 

много добри показатели за извършване на такава дейност. 

3.3.Водоснабдяване и канализация. 

Всички населени места са с изградено водоснабдяване. Водата, която се използва 

от ВиК е 100% от повърхностни води - каптажи и планински водохващания.  

Подаването е гравитачно за населените места в общината. При необходимост се изполва 

помпажна вода от с.Търговище и с.Долни Лом. Това обуславя относително ниската цена 

на водата в общината. Увеличаване на цената на водата се получава при използването на 

помпажна вода от с.Долни Лом и с.Търговище. 

Водоизточниците са планински реки, с каптирани и изградени водохващания, 

които захранват с питейна вода 7 населени места от община Чупрене и още 18 населени 

места от съседните общини: Белоградчик, Ружинци и Димово. 

Водопроводната мрежа в община Чупрене се подържа от ВиК ООД – гр.Видин, 

район Белоградчик и район Ружинци. 

Питейни води 

Преди 45 години е изградена водоснабдителната група „Репляна – Чупрене”, 

която осигурява вода на 25 населени места в общината и извън нея. Водохващанията са  

алпийски тип и осигурява достатъчно вода за общината. 

Периодичен проблем е замърсеността на водата с физически примеси – паднали 

листа и размита почва.  

В общината са изградени още три водохващания в района на Горни Лом 

захранващо само с.Горни Лом, което е с дебит 2 л/s , в района на с.Долни Лом –

помпажен тип и с.Търговище  захранващо с.Търговище, Протопопинци и още шест села 

в общините Димово и Ружинци. 

Общият проблем на водоснабдяването в община Чупрене е възрастта на 

довеждащите водопроводи и изградените от етернитови тръби мрежи – над 45 години . 

Етернитовите тръби на водопроводните мрежи изцяло в с.Чупрене и частично в селата 

Горни Лом, Репляна, Търговище, Протопопинци и Върбово са подменени с нови 

полиетиленови тръби. 

Отпадни води 

В с.Чупрене, с.Горни Лом и с.Долни Лом има частично изградена и смесена 

/битова и дъждовна/ канализационна мрежа. В с.Чупрене има изграден канализационен 

колектор до мястото на бъдеща пречиствателна станция. В общината няма изградени 

пречиствателни станции за отпадни води.  
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3.4.Комуникации. 

Телекомуникации 

Далекосъобщителната мрежа в община Чупрене функционира нормално. И трите 

мобилни оператора покриват територията на община Чупрене. 

Кабелни телевизионни мрежи 

Кабелна телевизионна мрежа има изградена в с.Горни Лом с 193 абоната и в 

с.Чупрене с 120 абоната. Ниската степен на обхват е породена от малкия брой абонати в 

другите села и икономическата изгода от направената инвестиция. 

В с.Горни Лом и с.Чупрене има  кабелен интернет. 

Предстои свързване на сградите на общинска администрация, поща, читалище 

„Хр.Ботев” и ОУ „Акад.М.Димитров” с оптичен кабел. 

 

3.5.Екологично състояние.  

Община Чупрене се характеризира с нисък потенциал на замърсяване - 

климатичните условия не благоприятстват задържане и събиране на атмосферни 

замърсители в приземния въздушен слой. 

На територията на общината няма предприятия, от чиято производствена дейност 

да се емитират целогодишно вредности в атмосферата. 

Транспортната схема на селата не оказва вредно въздействие  върху качеството на 

въздуха.  

Дейностите по благоустрояване и почистване на населените места се финансират 

от общинския бюджет. 

Почвите в Община Чупрене са бедни на хумус, слабо плодородни. Не са 

регистрирани замърсявания на почвите с нитрати от предозирано торене. 

Не са правени проучвания на почвите в района за замърсяване с тежки метали, 

нефтопродукти и др. вредности, но не са налице и значими източници за подобен род 

замърсяване. 

Почвите в района не са замърсени с пестициди, на са киселинни или засолени, а 

също не са силно повлияни от ерозивни процеси. 

Във всичките населени места от общината има организирано сметосъбиране и 

сметоизвозване. Основно отпадъците в община Чупрене са битови и много по-малко 

производствени и строителни. В процес на изграждане е регионално депо за област 

Видин. 

Като общо може да се каже, че община Чупрене се намира в екологично чист 

район. 

3.6.Търговско и битово обслужване. 

Нивото на търговските и битовите услуги е сравнително добро, като най-развити 

са в общинския център Чупрене. В селата на общината има малки магазини за 

хранителни и битови стоки, а в по-големите села има и заведения.  

На територията на община Чупрене развиват дейност  кооперативни, търговски и 

др.стопански субекти в т.ч. 

         -   Кооперативни дружества с търговска дейност  -  2 бр. 

         -   Приватизирани фирми от външни за общината фирми  - 3 бр. 

         -   Частни фирми с търговска производствена дейност   - 2 бр. 

         -    Частни магазини – 14 бр. 

На територията на община Чупрене са регистрирани 35 микро предприятия, 

предимно в сферата на услугите и търговията. В това число са и регистрираните 

земеделски производители. Има две малки и едно средно предприятие. 

Структуроопределящи предприятия за община Чупрене са: Завод „Видекс” АД 

с.Горни Лом, ДГС „Миджур”, „Руно-Казанлък” АД /собственик на каскада Горни Лом/. 
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3.7.Здравно обслужване. 

В резултат от провежданата здравна реформа организацията на здравеопазването 

в общината е представено от следните елементи на здравеопазната система: 

Доболнична помощ се осъществява от: 

Амбулатория индивидуална практика, първична медицинска помощ /ОПЛ/. 

На територията на община Чупрене има разкрити две индивидуални практики в 

селата Чупрене и Горни Лом, каито са дейтващи. 

Съществува възможност за разкриване на още една, но трудностите за 

разкриването и в с.Долни Лом е в малкия брой паценти, и оттам и икономическата 

неизгодност. 

В общината има регистрирани 1 стоматологична практика – в с.Чупрене, която 

има договор с РЗОК. 

Здравните кабинети в училищата на общината  са обезпечени със специализиран 

медицински персонал – фелдшер – 1 бр. 

В община работят двама лични лекари. Може да се обобщи, че като цяло 

населението на общината се обслужва от болниците в Белградчик, Монтана, Видин и др. 

 

3.8.Образование. 

В сферата на образованието функционират 4 учебни заведения – две основни 

училища: ОУ „акад.Михаил Димитров” с.Чупрене и ОУ „Христо Ботев” с.Горни Лом и 

две целодневни детски градини. 

Общо щатния персонал зает в образованието в община Чупрене е 32 бр. В т.ч.: 

 Педагогически – 20 

 Не педагогически –12 

Педагогическите кадри в община Чупрене имат необходимата квалификация и  

управленска подготовка.  

 

3.9. Култура, традиции. 

На територията на общината  функционират пет читалища с над 40 000  тома 

литература. Това са: 

 НЧ „Христо Ботев 1897”  - Чупрене 

 НЧ „Нов живот 1927”  - Горни Лом 

 НЧ „Наука 1927”  - Долни Лом 

 НЧ „Христо Ботев”  - Средогрив 

 НЧ „Съзнание”  - Репляна 

 НЧ „Проф.Асен Златаров” с.Търговище 

Има изградини самодейни състави в три от читалищата – Чупрене, Горни Лом и 

Долни Лом, които участват в национални, регионални, областни, общински и 

землячески  прояви. 

В общината има категоризирани исторически паметници, паметни плочи и  

архитектурно-скулптурни паметници и защитени обекти. 

 

4. Туристическа инфраструктура и услуги. 
4.1.Туристически бази и услуги. 

Отрасълът туризъм е от изключителна важност за развитието на община Чупрене. 

Природните дадености на общината, запазената чиста околна среда, гостоприемството 

на местното население са добра основа за развитието на туризма в общината.  

Към момента в община Чупрене съществуват следните места за настаняване: 

1. Хижа „Горски рай”. Разположена на 1 450м. надморска височина. Намира се в 

Чупренския балкан в непосредствена близост до биосферния резерват „Чупрене”. 
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Разполага с 38 легла, вътрешни санитарни възли, кухня, бар, столова, топла вода, 

агрегат. За групи и семейни тържества предлага и пълен пансион. До хижата водят 5 

екопътеки, минаващи през живописни местности. За 5 часа път от хижата се достига до 

най-високия връх в Северозападна Стара планина – вр.Миджур – 2 168 м. 

2. Хижа „Миджур”. Разположена е в Горни ломския балкан, непосредствено до 

изходния пункт за изкачване на връх Миджур. Разполага с 8 легла, санитарни възли 

кухненски блок и столова. 

3. Туристическа спалня с.Чупрене. Намира се в центъра на с.Чупрене. Разполага 

с модерна база с 15 легла за нощувка, зала за тържества, столова, конферентна зала, 

интернет връзка и кабелна телевизия. В сградата се помещава и Туристическия 

информационен център с богата информация за община Чупрене и региона. 

4. База за подхранване на дивеча. Намира в местността „Бела вода” в 

Чупренеския балкан и е собственост на ДГС „Миджур”. Базата разполага 15 легла и 

предлага отлични условия на любителите на ловния туризъм. 

 

В община Чупрене могат да се предоставят разнообразни туристически услуги, 

включващи уникални местни продукти и обичаи. Всеки турист посетил общината има 

възможността да:  

1. Премине по някоя от десетте екопътеки в общината. Те предлагат отлични 

възможности за пешеходен туризъм. Маршрутите на екопътеките са подбрани така, че 

минават през най-красивите и живописни места на общината; 

2. Достигне до биосферен резерват „Чупрене”. Преминавайки през него може да 

се изкачи и вр.Миджур. Биосферен резерват „Чупрене” е разположен западния дял на 

Стара планина, по протежение на главното Старопланинско било. Общата му площ е 

1 439.2 ха. По голямата част от резервата е в територията на община Чупрене. В 

резервата са съхранени единствените смърчови дървостои в Западна Стара планина в 

първичното им състояние. Резерватът е изключително богат на биологично 

разнообразие. Описани са над 68 вида птици, между които защитени видове от 

семействата Чинкови, Същински сови, Соколови, Дроздови, Синигерови, Кълвачови и 

др. Срещат се и защитени земноводни и бозайници – медянка, червейница, няколко вида 

смоци, дъждовник, гръцка дългокрака жаба, жаба дървесница и др. От флората защитени 

са нарцисовидната съсенка, безстъблена титтява, планински крем, витошко лале, висока 

бисерка, стефчова тлъстига, старопланинска теменуга и др. През 1977 г. ЮНЕСКО към 

ООН включва резерват „ЧУПРЕНЕ” в своите списъци на защитените природни 

територии като “…неделима част от международната мрежа на биосферни резервати, 

съставена от територии за оценка на човешкото въздействие върху околната среда”. 

Охраната на резервата се осъществява от РИОСВ – Монтана. 

3. Участва в празника на Чупренския балкан. Провежда се ежегодно през 

втората половина на м.август в местността „Бекинска шобърка” в Чупренския балкан. 

Празникът съчетава в себе си туристически поход, изпълнения на самодейни състави, 

спорни и развлекателни игри; 

4. Изкачи вр.Миджур – най-високия в северозападния дял на Стара планина - 2 

168 м. През м.август, всяка година се организира традиционното му изкачване, включено 

в националния туристически календар; 

5. Премине по туристическия маршрут „Западен Балкан”, водещ началото си 

от вр.Ком и достигащ до гр.Белоградчик; 

6. Ловува, ако е запален ловец. ДГС „Миджур” разполага с база за ловен туризъм 

в местността „Бела вода”. Базата е с капацитет от 15 легла; 

7. Закупи някои от уникалните и неповторими сувенири на Емилия Еленкова от 

с.Горни Лом. Сувенирите се изработват само от естествени материали; 
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8. Посети природната забележителност пещерите „Леви и Десни сухи печ” 

с.Долни Лом 

9. Участва в Турлашки фолклорен събор „Када кум прасе и ти вречу”. 

Провежда се ежегодно през м.юни. На събора участвуват самодейни състави от община 

Чупрене, от цялата страна и от съседните страни. На събора се представят песни, обичаи, 

облекла и ритуали характерни за битовото и трудово ежедневие на местното население – 

турлаци. 

 

 

4.2.Основни културно-исторически забележителности. 

1. Часовниковата кула в с.Чупрене. Кулата е построена през 1899 г. През 1939 г. в 

кулата е монтиран часовников механизъм, отмерващ времето и днес. Градежът е 

изпълнен от дялан варовиков камък. Кулата е четири еднакви фасади и е висока 14.2 м. 

Архитектурен паметник на културата. 

2. Църква „Свети Николай” с.Чупрене. Построена през 1847 г. Художествен 

паметник на културата. 

3. Къща музей „Асен Балкански” с.Чупрене. По вид е исторически паметник на 

културата. В къщата музей се помещава и етнографска сбирка с предмети от бита и 

трудовото ежедневие на местните хора.  

4. Църква „Св. Параскева” с.Горни Лом. Най-старата еднокорабна църква в 

региона. Построена е през ХІV век. Църквата е обявена за паметник на културата от 

национално значение. 

5. Църква „Св. Троица” с.Долни Лом. Художествен паметник на културата. 

Намира се в центъра на селото. Построена е със средства от населението, вероятно през 

1834 г. Основният материал е ломен камък.  

6. Църква „Св. Вознесение Христово” с.Средогрив. Художествен паметник. 

Построена е през 1890 г. от майстор Серафим Йосифов и майстор Евтим Сърбенов от 

Македония. Изографисана е от Аврам Дичо в Зограф родом с.Тресанче и представител 

на Дебърската школа. 

7. Църква „Св. Йоан Кръстител” с.Върбово. Построена е през 1652 г. 

Художествен паметник на културата от национално значение.  

8. Църква „Св. Георги” с.Репляна. Художествен паметник. 

9. Църква „ Св. Николай ” с.Търговище. Художествен паметник на културата от 

национално значение. Църквата е украсена със значителен брой каменни релефи, 

впечатляващи със своето богатство и разнообразие. 

10. Църква „Св. Николай” с. Протопопинци.  

 

4.3.Защитени територии и биоразнообразие. 

              1. Биосферен резерват „Чупрене”, който е създаден със заповед № 358 от 

09.05.1973 г. на Министерство на горите.Той има площ 1439,2 ха. Създаден е с цел да се 

запазят най-северните иглолистни гори в България, съставени от смърч и ела. 

Резерватът се намира в планинската климатична област. Средногодишната 

температура е 4 – 5 °C, а средната сума на валежите – около 1000 м³ годишно. 

Иглолистните насаждения са почти изключително от смърч. Те са на възраст   100 

-120 годишни и са от изключителна ценност. 

На второ място по разпространение са насъжденията от смърч, смесени с 

единични екземпляри от ела, трепетлика, явор и зимен дъб. 

На трето място по разпространение е букът. Той е на възраст 140-160 години. 

Средната височина на дърветата е 22 – 28 метра. 

На последно място по разпространение е брезата, която е на възраст 90-100 

години, а височината и е 14 – 15 м. 
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В резервата, който е под защитата на ЮНЕСКО се срещат отделни дървета от  

шестил, планинска елша, червен бъз и черен бъз. От тревите правят впечатление 

лазаркинята, горската светлика, заешкия киселец. 

От бозайниците се срещат белка, норка, златка, дива котка и вълкът, който е 

постоянен обитател. 

От птиците се наблюдават глухар, лещарка, бухал. 

2. Природна забележителност “Гардата” е създадена със Заповед No.РД-106 от 

02.02.2010 г. с цел запазване на характерни и забележителни обекти на неживата 

природа като скални брегове и водоскоци на река Чупренска, които са с изключителна 

стойност поради присъщата им рядкост, представителност и естетичност; 

3. Защитена местност “Миджур”, създадена със Заповед No.РД-136 от 

23.02.2009 г. с цел запазване на характерен ландшафт, включващ високопланински 

пасища и скални зъбери, както и местообитанията на защитени и редки растителни 

видове, като: жълт крем (Lilium jankae), нарцисовидна съсънка (Anemone narcissiflora), 

алпийски повет (Clematis alpina), златовръх (Rhodiola rosea), петниста сверция (Swertia 

punctata), карпатска тоция (Tozzia carpathica) и др. 

4. Природна забележителност пещерите  “Леви и десни сухи печ”, обявени със 

 Заповед No.1187 от 19.04.1976 г. 

 

ІІІ.  SWOT АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНАТА 

 

1.Ситуационен анализ: 
     Условията за развитие на туризма на дадена територия са резултат от едновременното 

въздействие на вътрешни и външни фактори, които формират среда със силни и слаби 

страни, възможности и заплахи пред развитието на туристическа дейност. 

       Едни от най-значимите външни фактори, оказващи влияние върху управлението 

на туризма са държавата, с провежданата от нея политика в областта на туризма; 

нормативната уредба, регулираща отношенията в туристическия отрасъл, както 

инормативните актове, регулиращи други сфери на икономическата дейност, но 

оказващи пряко или косвено влияние върху туризма.  

       Географското положение, заедно с богатството на културно-историческите и 

природни ресурси предлагат богат избор от възможности за инвестиране в 

туристическия сектор и развиването на форми на алтернативен туризъм на територията 

на Община Чупрене. Създаденият туристически продукт съчетава в себе си бита в духа 

на старите традиции, богата история и атрактивен фолклор. Оползотворяването и 

реализирането на тези възможности е свързано с преодоляването на проблеми от 

различно естество и на различно равнище. 

 

 

2. Силни страни: 
 Богатото разнообразие на природни дадености; 

 Географско положение – граничното положение на Община Чупрене дава 

възможност за привличане на чуждестранни туристи – предимно от 

Сърбия и Румъния. Близостта на Общината до Белоградчик и известните 

Белоградчишки скали също благоприятства развитието на туризма на 

територията на общината. 

 Наличие на природни ресурси за развитие на туризма – климат, гори, 

водоеми, защитени зони, разнообразни възможности за туристически 

маршрути; 
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 Разработени проекти в областта на туризма, възстановена и 

реконструирана туристическа база; 

 Изграден модерен Туристически информационен център с.Долни Лом, 

реновиран ТИЦ в с.Чупрене и съществуваш в с.Горни Лом.  

 Културно – историческо наследство; 

 Спокойна и добра атмосфера за живот; 

 Отсъствие на промишлени предприятия – потенциални замърсители на 

околната среда. Съхранена природа; 

 Добър потенциал за за създаване на продукти на алтерантивен туризъм – 

селски, екологичен, ловен, рекреационен; 

 Силно конкуретни цени; 

 Наличие на водни басейни – язовири, реки; 

 Традиции във фолклора и художествената самодейност.  

 

3.Слаби страни: 
 Недостатъчна и недобре развита туристическа инфраструктура; 

 Не се правят маркетингови проучвания на българския и чуждестранния 

пазар; 

 Липсват рекламно-информационни издания за региона и популяризирането 

му като туристическа дестиниция; 

 Слаба социализация и лошо стопанисване на природното наследство; 

 Много от ресурсите за алтеранативен туризъм остават неоползотворени; 

 Липса на преференции за инвестиции в туризма; 

 Неблагоприятно географско разположение – далеч от оживени пътища; 

 Липса на цялостен туристически продукт на територията на общината; 

 Неразвита сфера на занаятите; 

 Недостатъчна туристическа информация. Нереализиране на рекламни 

кампании за популяризиране на туристическите възможности на 

територията на Община Чупрене; 

 Тенденция на намаляване и застаряване на населението; 

 Недостатъчен интерес за развитие на селския туризъм; 

 Липса на средства за поддържане на културните и исторически паметници. 

 

 

1. Възможности: 
 Развитие на селски, екологичен и рекреативен туризъм; 

 Развитие на планински, ловен и риболовен туризъм. Обособяване на ски 

зона „Миджур”. 

 Използване на международни програми и програми, финансирани от ЕС за 

инвестиции и реализация на проекти в областта на туризма; 

 Повишаване на интереса на български и чуждестранни туристически 

агенции към общината; 

 Повишаване интереса на инвеститори, в това число и чрез публично-

частно партньорство; 

 Голям туристически потенциал; 

 Възможности за реализиране на вътрешен туризъм и на туризъм от 

съседните страни през почивните дни; 

 Изграждане и развитие на туристически атракции – спортен комплекс, 

площадки, басейни, тенис кортове, игрища; 

 Развитие на дейности, обслужващи туризма; 
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 Членство в Еврорегион „Дунав 21 век” и Еврорегион  „Западна Стара 

планина”; 

 Развитие на Транс гранично сътрудничество; 

 Проектиране и маркетинг на пешеходни маршрути с подходящи атракции 

и оборудване; 

 Организиране на традиционни прояви през годината, посветени на 

различни и характерни за селищата от общината, местни обичаи; 

 Периодично издаване рекламни материали, популяризиращи природните и 

културни дадености на общината – каталози, фотоалбуми, дипляни и др. 

 

2. Заплахи: 
 Възможно разнопосочно и стихийно развитие на туризма; 

 Еднообразно предлагане на туристически дейности; 

 Влошаване на икономическата конюктура и недостатъчно чужди 

инвестиции 

 Недостатъчно добро качество на услугите; 

 Очаквания у местното население общината да поеме прекомерни 

ангажименти за развитието на туризма. 

Като обобщение може да направим извода, че предимствата и недостатъците за  

развитието на туризма в общината са в състояние на взаимна уравновесеност. 

 Няма непреодолими заплахи за развитието на туризма, по-скоро има не докрай 

оползотворен потенциал и ресурс за развитие на туристическата дейност. 

 Програмата следва да се съсредоточи към преодоляване вътрешни трудности и 

ориентиране към максимално използване на съществуващите дадености. 

 

ІV. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНАТА И ПОДХОДИ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЯТА ИМ 

 

1. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА 

 

Превръщане на туризма в Община Чупрене в приоритетен отрасъл на местната 

икономика посредством максималното използване на уникалните природни дадености на 

Общината и самобитната култура на населението в региона.  

 

   Визията за развите на туризма е Община Чупрене да: 

 се превърне от алтернатива в източник на икономически растеж и социално 

развитие; 

  да развива положителни нагласи и познания в местните общности към 

опазване на потенциала на туристическите ресурси (биологично 

разнообразие, културно– историческо наследство и фолклорно 

наследство); 

 да стане важен инструмент при планирането и развитието на местното 

самоуправление; 

  да бъде алтернативен източник на доходи и заетост за местното население 

и нова възможност за насърчаване на стопанската инициатива; 

  да привлича български и чуждестранни туристи с  за по – дълги времеви 

периоди през цялата година; 

 да осигури на района конкурентни предимства в развиването на селски, 

екологичен, фолклорен, ловен и културно-познавателен туризъм; 
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 чрез иницииране на регионално сътрудничество да разнообрази 

асортимента от туристически продукти и услуги; 

  да насочва инфраструктурното развитие към подобряване на качеството на 

туристическото предлагане; 

  чрез мултипликационния ефект да носи икономически ползи за пряко 

свързаните с туризма дейности; 

 да осигури устойчивост в общоикономическото развитие на общината 

 

         Реализирането на Програмата за развитие на туризма в Община Чупрене ще 

гарантира устойчивостта на този сектор чрез ползите за туристи и местно население в 

три основни направления: 

          1. Икономическо направление 

 Привличане на туристи чрез: конкурентноспособни туристически 

начинания; качествен туристически продукт (отношение 

цена/качество); 

 Ползи за местното население: създаване на работни места и 

диверсифицирана икономика; икономическа взаимозависимост и 

увеличаване на благосъстоянието; 

 

          2. Екологично направление 

 Привличане на туристи чрез: запазване на околната среда и природа; 

представяне на богато съхранено културно – историческото наследство, както и 

фолклорното наследство; 

  Ползи за местното население: управление и консервация на 

природните и културно – исторически ресурси; природосъобразен 

туристически продукт; природосъобразни правила за туристическо 

поведение; 

 

         3. Социално направление 

 Ползи за туристите: релаксация; обучение; рекреация; 

междуличностен контакт и културна обмяна; 

 Ползи за местното население: предлагане на работни места; 

повишаване на жизнения стандарт 

 

2. ПОДХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОГРАМАТА 

 

           Реализирането на Програмата за развитие на туризма в Община Чупрене и 

постигането на ефективност и устойчивост зависят от правилния избор на подходите, 

които ще бъдат използвани. Спецификата на туристическия сектор, а именно 

големиятброй отрасли, организации, предприятия, обществени институции и други, 

коитооказват влияние върху развитието на туризма и участват в разпределението на 

благата от него, налага при определяне на подходите да бъдат взети под внимание 

интересите на многобройните участници, заети в туризма, както и тези, на носителите на 

туристическата политика – държавата, регионални и местни органи на държавната власт, 

браншови организации, неправителствени организации, асоциации и други, имащи пряко 

или косвено значение за развитието на туризма. 

         Ролята на общинската администрация е, чрез целенасочени действия и 

инициативи да създаде на местно ниво необходимите общи условия за развитие на 

туризма. Със средствата от общинския бюджет общината:  



 

 

14 

 

 Изгражда и поддържа инфраструктурата, обслужваща туризма – местни 

пътища до местата за настаняване, паметници на културата и на 

историческото наследство, природни забележителности; 

 Изгражда информационни туристически центрове и организира 

информационното обслужване; 

  Опазва, поддържа и развива зелените площи, облагородява районите 

около паметниците; 

 Рекламира туристическите обекти, намиращи се на територията на 

общината, в страната и чужбина. 

 

Междуинституционално сътрудничество. Тъй като туризмът не може да бъде в 

прерогативите само на една институция, неговите цели могат да бъдат постигнати само в 

координация между съответните заинтересовани страни. Ресорните министерства се 

явяват и регулатори на туристическата политика, чрез участието си в изготвянето на 

нормативната база, касаеща туризма. Те събират и анализират информацията за 

ефективността на туристическия отрасъл и устойчивостта на неговото развитие на 

макроравнище. На местно ниво Община Чупрене, сътрудничи и поддържа контакти с 

Областна управа – Видин, с всички съседни общини, разполагащи с ресурси, които 

са от значение за формирането на един конкурентен туристически продукт.  Тяхната 

роля е важна и при обмяната на идеи, реализирането на съвместни проекти и заимстване 

на добре функциониращи и развиващи се практики в сферата на туризма. 

      Взаимодействие с частния сектор и неправителствените организации. Частните 

предприемачи са тези, които предлагат основните и допълнителни туристически услуги, 

съставени на базата на наличните ресурси. Тяхната роля като контрагенти в търговските 

отношения на туристическия бранш е особено важна за управлението на туризма на 

местно ниво, тъй като чрез своята участие на туристическия пазар, те имат възможността 

да следят отблизо развитието на бизнеса, тенденциите в туристическото търсене и 

предлагане, да идентифицират проблемите и задържащите фактори, да оценяват 

ефективността на предприеманите мерки от органите за местно самоуправление за 

развитие на туризма, както и да правят своите предложения за подобряване на 

икономическата среда в туристическия сектор. В този аспект диалогът с частния сектор е 

важен инструмент в планирането на местно ниво основен участник в реализирането на 

съвместни проекти в туристическата сфера. 

       Не по – малка е и ролята на неправителствените организации за развитието на 

туризма. Чрез достъпа си до различни форми на финансиране и чрез специализацията си 

в различни дейности, подкрепящи развитието на туризма те реализират проекти в сфери, 

в които частния сектор няма възможност да инвестира. От друга страна 

взаимодействието с тях осигурява защитата на интересите на различни социални и 

професионални общности, с което допринася за устойчивото икономическо развитие в 

региона. 

 

V. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА 

 

1. Стратегическа цел:  

Изграждане, развитие и подобряване на инфраструктурата, обслужваща туризма 

на територията на община Чупрене – екотуризъм, селски, рекреационен, ловен и 

риболовен туризъм и популяризиране Община Чупрене като привлекателна туритическа 

дестинация. 

 Ремонт и текуща поддръжка на пътища, свързващи туристическите обекти и 

забележителности; 
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 Поддръжка на паметници на културата – исторически и архитектурни, и 

църкви; 

 Ефективна работа на изградените посетителски и туристически 

информационенни центрове. 

 

2. Подцели: 

 Развтие на туристическия услуги и насочване развитието на туризма към 

пазарите; 

 Насърчаване развитието на малкия и среден бизнес за развитие на туризма. 

Професионално обучение и повишаване квалификацията на заетите в 

туристическия и обслужващ бизнес; 

 Разумно използване и съхранение на природното и културно-историческо 

наследство в общината. 

 

VІ. МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЛОЖЕНИТЕ ЦЕЛИ 

 

За постигането на целите и подцелите винаги съществуват различни алтернативи 

или набор от действия, които целят да неутрализират първопричините за възникването 

на вече описаните проблеми. По-долу са определени основните типове мерки, които 

могат да допринесат за постигане на заложените цели и подцели.  

 

Подцел  1. Развитие на туристически услуги и насочване развитието на туризма 

към пазарите; 

1.1. Координиране на усилията на заинтересованите страни за активна реклама и 

промоциране на всички забележителности в община Чупрене; 

1.2. Развитие на международно сътрудничество по линия на трансгранични връзки 

със Сърбия; 

1.3. Благоустрояване на всички зони и обекти включени в маршутите за екскурзионен 

туризъм; 

1.4. Стимулиране на дейността на читалищата за внедряване на нови форми на 

културна изява за възстановяване на историческите културни традиции; 

1.5. Изграждане на партньорски мрежи с правителствени институции с НПО и други 

организации занимаващи се с туризъм; 

1.6. Установяване на контакти с местни и чужди туристически компании и 

туроператори, заинтересовани от развитие на алтернативен туризъм; 

1.7. Активно рекламиране и съдействие за внедряване на нови модели за селски 

екотуризъм; 

1.8. Разработване и маркировка на маршрути за зимен туризъм; 

1.9. Организация на културни събития – тематични фестивали, концерти, изложения 

и провокиране на туристическото търсене в община Чупрене по времето на 

тяхното провеждане; 

1.10. Промотиране на религиозните храмове на територията на община Чупрене 

(църкви, параклиси) като обекти за развитието на културен и поклоннически 

туризъм и включването им в тематични турове.  

1.11. Пълноценно и устойчиво използване на разнообразието от растителни и 

животински видове за развитие на алтернативни форми на туризъм, в т.ч. 

орнитоложки, фотолов и др.  

1.12. Организиране на фотопленери и последващи фотоизложби, целящи да 

подсилят интереса към Западна Стара планина и по-конкретно към община 

Чупрене като дестинация с богати възможности за практикуването на 

алтернативни форми на туризма.  
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1.13. Разработване на трансгранични маршрути за пешеходен, конен и 

велотуризъм. 

1.14. Изграждане на къмпинг зона за палатки, каравани и кемпери на 

територията на община Чупрене във връзка с повишеното търсене на този вид 

почивка сред природата. 

1.15. Изработване на стратегия за устойчиво развитие на туризма на базата на 

културно искорически ресурс и природните дадености; 

1.16.  Адаптиране  и благоустрояване на природните забележителности пещерите 

“Реви и десни сухи печ”, с цел пригаждането им за посещение; 

1.17.  Изграждане на укрития за фотолов на птици, диви кози, вълци и диви котки. 

1.18.  Разширяване дейността на туристически информационен център в с.Долни Лом, 

с.Чупрене,  и филиал с.Горни Лом и утвърждаването им във важен фактор за 

информационното осигуряване на туризма в общината; 

1.19. Проучване на възможности за места за изграждане на панорамни площадки и 

последващото им изграждане; 

1.20. Изграждане на туристическа инфраструктура и поставяне на архитектурни 

елементи за обслужване на отдиха и туризма в района на с.Долни Лом и Г.Лом; 

1.21.  Изграждане на туристическа инфраструктура, места за отдих и развлечение, път 

и пътека към връх Миджур; 

1.22.  Участие в туристически борси и изложения на регионално и национално ниво; 

1.23.  Създаване и укрепване на институционалната рамка за развитието на 

комплексни и устойчиви форми на туризъм в общината.  

 

Подцел  2. Насърчаване развитието на малкия и среден бизнес за развитие на 

туризма. Професионално обучение и повишаване квалификацията на заетите в 

туристическия и обслужващ бизнес; 

2.1.  Участие в проекти за обучение и квалификация на специалисти по туризма; 

2.2.  Изготвяне на специализирани програми в областта на културата и бизнеса с цел 

привличане на интерес към общината; 

2.3. Стимулиране изграждането на обекти за търговия и развлечения; 

2.4. Насърчаване на местните занаяти и задруги за изработване и търговия със 

специфични за района сувенири; 

2.5.  Разработване на гъвкава и конкурентна маркетингова и ценова политика за 

реализация на туристическите продукти; 

2.6.  Осигуряване на условия за оптимално разпределение на приходите от туризма 

между местните заинтересовани страни; 

2.7.  Привличане на външно финансиране за дейности в сферата на туризма 

посредством разработване на успешни проекти към финансови донори, 

привличане на инвеститори и др; 

2.8.  Съхраняване на традиционните дейности в селското стопанство и предлагането  

им като атракция на туристите – производство и дегустация на натурални месни 

и млечни продукти, добиване на мед и др.;  

2.9.  Изграждане на пазар за селскостопанска продукция. 

2.10. Разкриване на малки семейни хотели или леглова база в селски къщи. 

 

 

Подцел  3. Разумно използване и съхранение на природното и културно-

историческо наследство в общината. 

3.1. Разработване и прилагане на адекватна общинска политика за съхранение на 

природната среда; 
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3.2. Инвентаризиране и оценка на природните и културно-историческите обекти на 

територията на общината. 

3.3. Изграждане на база данни за туристическия ресурс на общината; 

3.4. Картиране и създаване на единна система от цифрови модели на маршрути и GPS 

координати на забележителности. Спазване на единни стандарти при поставяне 

на маркировка;  

3.5. Улесняване достъпа до туристическите обекти посредством изграждането на 

платформи за хора с увреждания. Подобряване на туристическата среда в 

туристическите обекти.  

3.6. Повишаване уменията и квалификацията на кадрите, работещи в туристическия 

сектор посредством включването им в професионални квалификационни и 

преквалификационни курсове по програмите за административен капацитет и 

развитие на човешките ресурси.  

3.7. Установяване на заплахите за туристическите обекти и предприемане на мерки за 

противодействие. 

3.8. Стриктно прилагане на стандартите и правилата за опазването им. 

3.9. Създаване на доброволческа мрежа за съхраняването на туристическите обекти. 

3.10. Организиране на мониторинг и поддръжка; 

 
VІІ. ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ 

 

 Необходимите средства за реализация на Програмата за развитие на туризма в 

община Чупрене могат да бъдат осигурявани от следните източници: 

 

 Общински бюджет; 

 Такси от категоризацията на обектите; 

 Туристически такси; 

 Средства от външни източници – фондове на ЕС, Програми на 

министерства и ведомства; 

 Дарения. 

 Други източници – частен бизнес и инициатива; 

 Публично-частно партньорство 

 

VІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

           Законът за туризма гласи, че общинските администрации са институциите, 

отговорни за развитието на туризма на местно ниво. Това се осъществява чрез програми 

за развитие на сектора, категоризация на туристически обекти, подпомагане на местното 

предлагане на пазара, обслужване на туристите, и не на последно място – чрез 

упражняване на контрол.  

       Настоящата стратегия е базирана на Общинския план за развитие на Община 

Чупрене за периода 2014 – 2020г. Създаването на подходящи условия за развитието на 

туризма е една от основните цели на дейностите и мерките, заложени в ОПР 2014-2020 

по отношение на подобряване на бизнес климата в общината, инфраструктурата, 

опазването на околната среда, превенцията и адаптацията към климатичните промени, 

партньорствата на регионално и международно ниво, подобряване на административния 

капацитет и условията на здравеопазването. 

          Дейностите, касаещи развитието на инфраструктурата за целите на туризма, и 

планирането на туризма са изцяло в ръцете на общината. Местната власт трябва да е 

отворена към туризма, вземайки предвид интересите на туристическия бранш, на 

местната общност и на институциите, отговорни за опазването на природното и културно 



 

 

18 

 

наследство. Именно поради този факт всички политики в туризма /маркетингови, 

управленски/ следва да се  осъществяват съвместно, чрез включването на всички 

заинтересовани страни.  

         Единствено по този начин е възможно постигането на визията за развитие на 

община Чупрене в сферата на туризма – чрез разнообразие и обогатяване на 

туристическото предлагане, повишаване качеството на обслужване и атрактивността на 

туристическия продукт и чрез постигане на устойчивост по отношение на 

туристическите атракции, тяхното стопанисване и опазване. 

         Анализът на туристическото търсене показва, че потребността на туриста е 

свързана с богатото разнообразие на предлагането и високият стандарт за качество. 

Именно това са и двата фактора, привличащи туристи към определена територия. 

Разнообразието в предлагането на туристически услуги и атракции е основната причина 

за по-продължителния престой на туриста в дадено място. Не на последно място, важно е 

да се наблегне и на сигурността на туристическите обекти. 

 

 

Програмата е приета с Решение № 468, взето с Протокол № 35 от 27.03.2015 год. на 

заседание на Общински съвет Чупрене. 

 

 

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ  

                                                                   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:         /п/    

                                                                                                                              Б. СТАНКОВ 

 
                                                                   

 


