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I. О Б Щ И    П О Л О Ж Е Н И Я 

     1.Основания за разработване на плана: 

        Общинският план за защита при бедствия в община Чупрене е  разработен на основание чл. 

9, ал. 10, чл. 65, ал. 1, т. 1 от Закона за защита при  бедствия  

       2.Цел на плана: 

        Общинският план за защита при бедствия/ОПЗБ/  се разработва с цел да се повиши 

капацитета на органите за управление и администрацията на местно ниво за организиране и 

координиране на превантивната дейност, за предварително обмислено управление на 
действията и взаимодействията по време на бедствия, както и при възстановяване на щетите, 

нанесени от тях.извършването на анализ и оценка на риска от възникване на бедствия на 

територията на общината и набелязване на превантивни мерки  и организиране и координиране 
на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи/СНАВР/ във възникналите огнища 

на поражения (заразяване) на територията на община Чупрене. /Прил.1/ 

      3.Основни задачи на плана 

Основните задачи на плана са: 

� анализ на вероятността от възможни бедствия и прогнозиране на последиците от тях; 

� планиране на мерки за предотвратяване или намаляване на последиците от бедствията; 

� разпределение на задълженията и отговорностите между общинската администрация и 

представителите на други структури на общинско и регионално ниво. Планиране на начина на 

взаимодействие; 

� осигуряване на необходимите средства и ресурси необходими за ликвидиране на 

последиците; 

� определяне на реда и начините на оповестяване на органите на управление  и 

населението при опасност от/или при/ възникване на критична ситуация.  

 

 

 4.Връзка с други планове 

Общинският план за защита при бедствия е в неразривна организационна и функционална 

връзка с общинските “План за евакуация и разсредоточаване в община Чупрене“, „Външен 

авариен план“, а в  частта си „ Действия при наводнения”, се намира в непосредствена връзка с 
аварийните планове на потенциално опасните язовири „Търговище“ и „Върбово“. ОПЗБ е във 

връзка и с „Плана за съвместни действия при възникване на пожари в резерват „Чупрене“ през 



2013г.“и Противопожарния план на основание чл.136-143 от Закона за горите и Наредба№8 на 

МВР и МЗХ.  Общинският план е представен  в областна администрация Видин  и се явява  

неразделна част от Областния план за защита при бедствия на област Видин и областния „План 

за оперативно взаимодействие между пожарна безопасност и защита на населението при 
ОДМВР-Видин, областна администрация-Видин и други ведомства и фирми на територията на 

областта при ликвидиране на пожари, аварии и при отстраняване на последиците от крупни 

производствени аварии и катастрофи /КПАК/“ 

5.Въвеждане на плана в действие 

  ОПЗБ се въвежда в изпълнение, след обявяване на „бедствено” или „ кризисно” положение 
от Кмета на общината, а в негово отсъствие от неговия заместник, със заповед на основание чл. 

65, ал.2, т. 1 от Закона за защита при  бедствия. ./прил.2/ 

Обявяване на „бедствено” положение в областта или група от общини се извършва от 
Областния управител, а за общините  и в отделно кметство или кметства от Кмета на общината. 

При авария на АЕЦ Козлодуй или трансграничен пренос, планът може да бъде въведен от 

Министерството на вътрешните работи. 

  Допуска се планът да се въведе в действие и без обявяване на „бедствено” или „ кризисно” 

положение. 

ІІ. ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА. 

1. Физикогеографска характеристика на общината: 

Община Чупрене е разположена в северозападната част на страната, в северните и 

северозападните склонове на Стара планина, непосредствено до държавната граница с 
Република Сърбия. От север, изток и юг граничи с общините Белоградчик, Ружинци и Чипровци. 

Територията, която заема община Чупрене е 327 кв. км. което представлява 0.36% от 

територията на страната.  

Общината е в административните граници на област Видин. На 25 км.източно от общината 
минава международния път Е- 79, който осигурява главната пътна връзка с останалите части на 

страната. Разстоянието от общинския център с.Чупрене до гр. Монтана е 60 км., а до град Видин 

е 75 км. 

Територията на общината заема части от западния Предбалкан и склоновете на Стара 

планина. Релефът от север на юг преминава от равнинно хълмист, към нископланински и 
високопланински - предимно планински, силно пресечен и с голяма разлика в надморските 

височини. Най-високата точка е първенецът на западна Стара планина вр.”Миджур” – 2168м., а 

най-ниската точка е край махала Фалковец,  на север от връх “Миджур” – 320м.  

От цялата площ на общината обработваемата земя е 110 кв. км или 33.6%, което е 
значително по-ниско, от средното за страната. Ниският относителен дял се обуславя от 

планинския и полупланинския характер на релефа на територията. Необработваемата земя 

заема 217 х.дка., от която най- голяма част заемат горите – 180 х.дка, или 55 % от територията. 

Този процент представлява залесеността на територията на общината, която е около 2,5 пъти 

по-висока от тази на областта – 20,5% и значително по-висока от тази за страната – 33,7%. 

 



2.Климатична характеристика на общината 

          Община Чупрене се характеризира с типично  континентален климат, отнасящ се към 

Европейско-континенталната климатична област – с продължителна зима, къса пролет с чести 

студове и суха есен. Влажността на въздуха, като част от климатичните характеристики на 

района, зависи от особеностите на атмосферната циркулация, надморската 
височина,геоморфоложката характеристика, състоянието на почвата и наличието на източници 

на изпарение.  

           Годишната сума на валежите не надвишава 700 л/м2. Преобладаващата част от тях падат 

през зимата и ранната пролет. В периода на активната вегетация започва характерното за 

района засушаване, което се отразява неблагоприятно върху растежа и развитието на 

отглежданите селскостопански култури. 

            Преобладаващата посока на ветровете се определя от тенденцията на общия 

атмосферен пренос през съответния сезон.Характерни за района са северния и северозападния 

вятър. Проявата на североизточния вятър през зимата, като правило е свързано с рязко и 
чувствително застудяване. Западния вятър, поради  заслона на старопланинската верига, е по-

слабо изразен. Поради хълмистия характер на релефа, през зимата тези ветрове водят до 

натрупването на преспи в определени райони и затрудняването на транспорта в общината. Това 

налага повишено внимание на съответните институции през зимния сезон с цел навременно 
снегопочистване на пътните артерии.  

 

IІІ. СОЦИАЛНОИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА . 

    1.Природни ресурси 

Подземните природни богатства в общината са разнообразни, но твърде бедни в 
количествено отношение. 

Общинската геоложка характеристика се характеризира с варовици, мраморизирани 

варовици, мергели, габро. 
До средата на 60-те години на миналия век в с.Чупрене и с.Горни лом се е добивала 

медна руда. В с.Горни лом е функционирала и флотационна фабрика. Добивите са спрени 

поради ниската концентрация на метал в рудата. 

 Наличните водни ресурси на територията на общината са формирани от повърхностни и 
подземни води. Географското разположение на община Чупрене обуславя наличието на 

собствени водни ресурси, генерирани от валежите. На територията на общината извират и текат 

река Чупренска и нейните по-големи притоци -  Манастирка, Голема река, Мала равна и Буковец. 

Извиращите от подножието на вр.Миджур – притоци Равна река, Бърза река, Лева река и 

Краставичка се събират над и в с.Горни лом, като  образуват р.Лом. Река Лом се обединява с 

Чупренска и Стакевска река и под името р.Лом се влива в р.Дунав От останалите водни течения 
на територията на общината, с по-значителен дебит са река Еличка ,която също се влива в река 

Лом. Останалите реки и потоци са къси и с непостоянен дебит. 

         Режимът на речните води е дъждовно-снежен с пролетен максимум на оттока. 
Пълноводието продължава 4-5 месеца като обемът на оттока, представлява 60-70% от 

годишния. 

 Чувствителен дял във водния баланс на общината са  и изкуствени водоеми. 

 



Наименование Залята площ, дка Полезен обем, х. м3 
Язовир “Търговище” в 
землището на с.Търговище 

44.0 290 

Язовир “Върбово“ в 
землището на с.Върбово 

5.6 24 

ОБЩО 49.6 314 

 

  Състоянието на водните ресурси в общината /землищата на с.Чупрене и Горни Лом/ се 

намират под засилено антропогенно въздействие. В момента са построени и работят седем 

МВЕЦ-а, което представлява чувствителен дял в баланса на общинската икономика. Осма и 

девета  МВЕЦ  са в процес на изграждане. 

         Наличието на  природни забележителности, съчетанието на различни релефни форми с 

благоприятни климатични условия са предпоставки за развитие на отдиха и различни форми на 

туризъм. 

2. Демографска характеристика 

           Център на общината е с.Чупрене, с прилежащи седем съставни села : Горни Лом, Долни 
Лом, Средогрив, Репляна, Търговище, Протопопинци и Върбово. Следващите две таблици  дават 
информация за числеността на населението в общината, възрастова и полова структура.    

 
 
 

 
Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес 

област ВИДИН община ЧУПРЕНЕ 
 
 

     Населено място Постоянен адрес 
общо 

Настоящ адрес  
общо 

Постоянен и настоящ 
адрес в същото  
населено място 

с.ВЪРБОВО                      90 104 57 

с.ГОРНИ ЛОМ              724 717 670 

с.ДОЛНИ ЛОМ              203 209 182 

с.ПРОТОПОПИНЦИ           29 76 25 

с.РЕПЛЯНА 144 158 121 

с.СРЕДОГРИВ              120 116 95 

с.ТЪРГОВИЩЕ              119 134 95 

с.ЧУПРЕНЕ                535 557 473 

Всичко за общината       1964               2071 1718 

 
 
                            Таблица на населението по настоящ адрес, възраст и пол – 

област ВИДИН, община ЧУПРЕНЕ 



     

 

 

           Основния извод в демографската характеристика е, трайно наложилата се тенденция за 
отрицателен прираст на населението / средно годишно 43 души /.   Според преброяванията на 

населението броят на жителите в община Чупрене от последните преброявания през 2001 г. и 

2011 г., е намалял с 791 бр., което е твърде обезпокояващ факт. 
           Голямата и с тенденция за запазване, безработица, е сред главните причини за 

постоянното намаляване на живеещите в общината. Тази отрицателна  тенденция запазва своя 

устойчив характер и е главна причина за перманентната криза във всички сфери на социално-
икономическия живот  тук.  

          3.Икономическо развитие 

� Обща характеристика 
        Политико-икономическите промени заварват бизнеса на община Чупрене неприспособен за 

работа при пазарни условия.  Традиционно заемащото висок дял селско стопанство, попада в 

условията на субективни политически решения, които водят до унищожаването на 

съществуващия до момента модел на едроплощно земеделие и преминаването към дребна 
частнособственическа инициатива, непригодна за съвременните селскостопански технологии на 

стопанисване на земята. В момента на територията на общината няма големи земеделски 

производители, а обработваемата земя е с много нисък процент, спрямо наличните площи. 

Работи се преобладаващо с цел самозадоволяване със селскостопанска продукция, без 

намерения за инвестиции в сектора.                                                           

      Микро - предприятията, които съществуват в общината, са ориентирани предимно към 

сектора на предоставяне на услуги за  местното население и търговията.  

      Фирмите, с по-голямо значение за местната икономика са: 
� Завод “Миджур” – с.Горни лом. Произвежда промишлени взривни вещества за износ и 

вътрешния пазар. Фирмата е изцяло частна собственост. 

� Държавно горско стопанство „Миджур“. с основна дейност дърводобив и стопанисване на 

горите от държавния горски фонд. ДГС се занимава и с ловен туризъм , за който има прекрасни 

условия на територията на община Чупрене. 

Населено място общо мъже жени 
под 
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д
о
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о
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жени 

над 
63 

мъже 

с.Върбово 104 44 60 7 3 1 13 16 41 23 

с.Горни Лом 717 344 373 49 59 25 164 207 135 78 

с.Долни Лом 207 110 97 4 5 4 24 57 66 47 

с.Протопопинци 74 34 40 1 0 0 11 19 29 14 

с.Репляна 158 76 82 8 7 4 24 34 50 31 

с.Средогрив 116 61 55 3 2  0 17 33 36 25 

с.Търговище 135 61 74 5 5 1 16 29 52 27 

с.Чупрене 561 283 278 34 24 14 125 164 123 77 

ОБЩО 2072 1013 1059 111 105 49 394 559 532 322 



� ПК “БРАТСТВО” с.Чупрене – кооперацията от системата на ЦКС, с кооперативно 

имущество. По-голяма част от търговските помещения и оборудване, собственост на 

кооперацията, са отдадени под наем. 

� ПК “ СВЕТЛИНА” с. Долни лом – извършва дейност в областта на търговията и услугите. 

� ПК “ДОВЕРИЕ” с. Горни лом - извършва дейност в областта на търговията и услугите. 

� ЕТ – “ВЕНТО – Тошко Тодоров” с.Протопопинци. Фирмата обработва около 500дка 

земеделски земи. Най-големия земеделски производител в община Чупрене.  
� ТПК “ 23 септември” с.Горни лом .Произвежда изделия от дърво. 

� ЕТ „ВЕНИДОС” с.Чупрене. Произвежда безалкохолни напитки 

Работещите към настоящия момент на територията на общината електроцентрали са: 
� Каскада “Горни лом” : 

★ ВЕЦ “Китка”; 

★ ВЕЦ “Миджур” ; 

★ ВЕЦ“Горни лом”. 

Трите централи са приватизирани и са частна собственост 

����  МВЕЦ “Флеш” – с.Горни Лом – частна собственост 

����  МВЕЦ “Бързи вир” – с.Горни Лом – частна собственост 

���� МВЕЦ “Мега 1” – с.Долни Лом – частна собственост 

����  МВЕЦ “Манастирка” – с.Чупрене – частна собственост 

           През 2003 и 2004 г. в общината  започват  работа и няколко частни кравеферми и 

овцеферми. Тази стопанска дейност, съпроводена с много трудности в началото, представлява 
едно възвръщане към традиционното животновъдство. Налице е тенденция за увеличаване на 

инвестициите в животновъдството и формиране на значителен дял в местната икономика. 

 

 

� Структура на икономиката  - бюджет  

А/ приходна част 

          Съществена роля в икономическото развитие на общината играе нейния бюджет и по-

конкретно, изпълнението на неговата  приходна част. При съставянето и обосноваването на 

размерите на бюджетните приходи, е отчитана  действащата към съответната година 

нормативна (законова и подзаконова) база, регламентираща постъпленията в общинския 
бюджет, без увеличение на взаимоотношенията с ЦБ и размера на трансферите, като за 

последните, в периода на 2017-2020 год., не се предвиждат  средства по  програми за заетост, 

поради негативната демографска тенденция. По своята същност приходите са пряко свързани 
със състоянието на икономиката в общината. Общинската политика в бюджетната област е 

ориентирана към увеличаване приходите от общинско имущество и повишаване събираемостта 

на местните данъци и  таксите. 

                   Приходната част на общинския бюджет на община Чупрене  съдържа информация за 
източниците на финансов ресурс, попълващи бюджета. В най-обобщен вид тази информация е 
представена таблицата: 

 

 

 



         
Структура на бюджетните приходи в община Чупрене за периода 2014-2020 г. 

(хил. лв.) 

                                                                                                                                                                                            
№ Приходи Отчет 

2012 г.
План 
2013 г. 

Проект

2014 г. 
Проект

2015 г. 
Проект

2016 г. 
Проект

2017 г. 
Проект

2018 г. 
Проект

 2019 г.
Проект 
 2020 г.

1. Данъчни приходи       44          73        73        73        73        87         87        87        87 
2. Неданъчни приходи     373        772      715      715      715      720      720      720      720 
3. Взаимоотношения ЦБ  2043      1589    1589    1700    1700    1700    1700    1700    1700 
 -обща допъл.субсидия    967      1109    1109    1220    1220    1220    1220    1220    1220 
 -обща изравнит.суб.     292         297      297      297      297      297      297      297      297 
 -др.целеви трансф.       42          42        42        42        42        42        42        42        42 
 -субс.капиталови раз    742        141      141      141       141      141      141      141      141 
4. Трансфери     141        103      113       39        39         0         0         0         0 
5. Финансиране       23         -63        -13        -20       -20         0         0         0         0 
 Общо по бюджета :   2624      2474    2477     2507    2507    2507    2507    2507    2507 

 

                      Данъчните приходи в бюджета се формират от данък недвижими имоти, данък 
върху превозните средства, данък при придобиване на имущество и патентен данък. Имайки в 

предвид рязкото намаляване броя на населението на общината, при планиране на прогнозните 

на данъчни приходи не е предвидено увеличение на постъпленията.  

                 Неданъчните приходи в бюджета се формират от общински такси, глоби, наеми от 

общинско имущество, от продажба на общинска собственост и др.  В  общата структура на 

бюджетните приходи те участват с 14,2% (2012 г.) и 27,2% (2020 г.). Динамиката в постепенното 
нарастване на относителния дял на неданъчните приходи е една положителна тенденция за 

ефективно използване на общинската собственост и за събираемостта на средствата от такси, 

наеми и др. С най-голям относителен дял са общинските такси за битови отпадъци,  за 

административни и технически и услуги, и др.    

                Общинската собственост е един от най-важните ресурси, притежавани от Общината, 

даващ възможност за реализиране на нейната социално-икономическа политика. Същата 

представлява поредица от активи, чиято природа, стойност и количество, следва да бъдат 
определени от стратегическите решения, свързани с развитието на общината. Противното може 

да доведе до ресурс от недвижими имоти, които не съответстват на целите, които си поставя 

общината, и които биха представлявали финансово бреме. 
                           При формирането на политиката на управление на общинската собственост се 

отчита различния характер на имотите – публична общинска собственост и имотите – частна 

общинска собственост. 

                   Относителният дял на приходите от собственост, спрямо общия размер на 
неданъчните приходи, варира между 30% и 40%. Проследявайки динамиката на приходите от 

продажби на общинска собственост за периода 2010 г. – 2012 г. се наблюдава ръст, спрямо 

всички неданъчни приходи представляват средно около 35 %, което е в следствие на 
провежданата през годините политика на постепенно оттегляне на Общината от неприсъщи за 

общественото обслужване дейности и съсредоточаването ѝ върху изграждането на 

инфраструктурни обекти и задоволяването на потребности от публичен характер.  

               Отчетите за изпълнението на общинските бюджети за последните  години показват, че в 
приходната част се е формирал бюджетен дефицит, т.е. неизпълнение на собствените приходи, 

породено главно от икономическата криза и стагнация на пазара, което доведе до поемане на 

дългосрочен общински дълг през 2012 год. от 800 х. лв., за разплащане на разходи по поети 

задължения по оперативни програми.  



     Б/ Разходна част  

                Важна управленска функция на местната власт в сферата на бюджетната политика е 

разумното, ефективно и целенасочено разходване на средствата, акумулирани в бюджета на 

общината. С тези средства се осъществява издръжката и нормалното функциониране на 
социални дейности и благоустройствени мероприятия, към които общината има непосредствени 

ангажименти и правомощия – образование, здравеопазване, култура, улично осветление, 

чистота на населените места, ремонти на социални обекти и др. Най-обобщена представа за 
структурата на основните бюджетни разходи в община Чупрене за периода 2014-2020 г. дават 

данните от таблицата:  

 

 

Структурата на  бюджетни разходи в община Чупрене за периода 2014 - 2020 г. 
                                                                                                                     (хил. лв.) 

 
 
№ 

 
  Ф  у  н  к  ц  и  и 

Отчет 
2012 г. 

План 
2013 г.  

                                      П       Р       О      Е      К        Т 
2014 г.  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 

г. 
1. Общи държ.служби 766 953 924 917 917 917 917 917 917 
 - текущи разходи 563 699 674 667 667 667 667 667 667 
 - капитал. разходи 203 254 250 250 250 250 250 250 250 
2. Отбрана и сигурност   50 64 62 62 62 62 62 62 62 
 - текущи разходи 50 64 62 62 62 62 62 62 62 
 - капитал. разходи  0 0 0 0 0 0 0 0 
3. Образование 390 461 428 428 428 428 428 428 428 
 - текущи разходи 390 461 428 428 428 428 428 428 428 
 - капитал.разходи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4. Здравеопазване 6 9 9 9 9 9 9 9 9 
 - текущи разходи 6 9 9 9 9 9 9 9 9 
 - капитал.разходи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
5. 

Соц.осигур.,подпо-
магане и грижи 

 
327 

 
457 

 
457 

 
494 

 
494 

 
494 

 
494 

 
494 

 
494 

  -текущи разходи 327 457 457 494 494 494 494 494 494 
 - капитал.разходи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6. Жил.строит.,БКС и  

опазв. околна среда 
 

801 
 

172 
 

195 
 

195 
 

195 
 

195 
 

195 
 

195 
 

195 
 - текущи разходи 137 162 195 195 195 195 195 195 195 
 - капитал.разходи 664 10 0 0 0 0 0 0 0 
7. Почивно дело, 

култура,религ.дейн. 
 

72 
 

84 
 

93 
 

93 
 

93 
 

93 
 

93 
 

93 
 

93 
 - текущи разходи 72 84 93 93 93 93 93 93 93 
 - капитал.разходи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8. Икономически 

дейности и услуги 
 

200 
 

243 
 

248 
 

248 
 

248 
 

248 
 

248 
 

248 
 

248 
 - текущи разходи 139 143 148 148 148 148 148 148 148 
 - капитал.разходи 61 100 100 100 100 100 100 100 100 
9. Разходи,некласиф. в 

други функции 
 

12 
 

31 
 

61 
 

61 
 

61 
 

61 
 

61 
 

61 
 

61 
 - текущи разходи 12 31 61 61 61 61 61 61 61 
 - капитал.разходи 0 0 0 0 0     
 Общо разходи: 2624 2474 2477 2507 2507 2507 2507 2507 2507 

 

                   В структурата на разходната част на общинския бюджет  (структурата на разходите по 

функции) през 2012 г. с най-голям относителен дял са разходваните бюджетни средства за: 

                   - образованието -  23 % от всички текущи разходи;  

                   - социални грижи – 18 % 

                   - управлението – 33 %;. 

Поради ежегодното нарастване на бюджетните разходи за издръжката на  дейности със 
социален и управленски разход, възможностите на общинския бюджет да генерира по-висок 



размер на собствени средства за инвестиции са ограничени. Решенията на този проблем се 

търсят в осигуряването на финансов ресурс от алтернативни източници – по линия на 

съфинансирания, кандидатстване по оперативни  програми за  финансиране на проекти, банкови 

кредити, безлихвени заеми и т.н.                                       
          Успоредно с изпълнението на бюджета на общината, е целесъобразно да се 

проследят тенденциите на приходите и разходите в извънбюджетните сметки и фондове.  

         От направения анализ до тук е видно, че Община Чупрене не разполага с необходимия 
финансов ресурс , за да  реализира целите, заложени в Стратегията за развитие на общината – 

развитие на социалната политика, подобряване на инфраструктурата, благоустрояване на 

населените места, развитие на туризма и др. 
          В последните няколко години бяха разработени проекти, с които общината кандидатства по 

ПРСР и Оперативните програми на КСФ и спечели финансиране по следните проекти: 

                   1. ОП „Регионално развитие” проект «Енергийно ефективни мерки в ОУ Чупрене и ОУ 

Г.Лом  -  333287,40 лв., със собствено участие от 15 %. Проектът  приключи през 2013 год. 

                   2. ПРСР – за проектите: „Реконструкция на площадни пространства, улици, тротоари и 

поставяне на улично осветление в централните части на селата Горни Лом и Чупрене”; 

“Реконструкция, модернизация и рехабилитация на водопроводна мрежа на с. Чупрене, Община 
Чупрене”, „Подобряване качеството и условията на живот в Община Чупрене чрез реконструкция 

и модернизация на общински път VID 1181 Репляна – Долни Лом, общински път VID 1182 Долни 

Лом – Горни Лом и пет второстепенни клона от водопроводната мрежа на с. Чупрене”, на обща 
стойност  7450194 лв., от което общината е получила авансово плащане в размер на 3725097 лв. 

Приключването на проекта е края на 2013 год. 

                   3. ПРСР – проект „Изграждане на туристически посетителски център и малки по 
размер атракции на открито и закрито в Община Чупрене” на стойност 353958 лв., от които 

получени авансово 176979 лв., като проекта приключва 2014 год.; 

                   4. „Съхранение и опазване на турлашкото културно наследство в Община Чупрене” ” 
по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Стратегия за местно развитие на 

МИГ ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА – КОПРЕН – МИДЖУР, на стойност 181966 лв. Извършването 

на разхода е както следва: 2013 год. – 90983 лв. и 2014 год. – 90983 лв.; 

                   5. ОП „Околна среда» за проект „Реинтродукция на балканската дива коза в Западна 
Стара планина” на стойност  338862 лв., с получено авансово плащане 67772 лв. Срок за 

изпълнение на проекта 36 месеца и приключване през  2014 год., с разходи по години: 2013 – 

139268 лв. и 2014 год. 125326 лв. 
                   6.По Програмата за трансгранично  сътрудничество България – Сърбия за проект 

„Мост над планината: Модернизация на местни културни центрове в трансграничен регион 

Чупрене – Пирот” на стойност 759145 лв., от тях 390524 лв. за реализиране от Община Чупрене, 
като водеща по проекта, който приключва 2015 год. 

                   В процес на разработка са  три нови проектни предложения за кандидатстване по 

ПРСР: 

                   1. „Изграждане на туристическа инфраструктура – места за отдих и развлечение, път 
и пътека „Към връх Миджур”,  

                   2.„Изграждане на горски път към връх Миджур”,  

                    3.„Изграждане на туристическа инфраструктура и поставяне на архитектурни 
елементи за обслужване на отдиха и туризма в района на с.Долни Лом и с.Горни Лом, община 

Чупрене”, 



основната цел, на които е развитие на туризма във всичките му разновидности, съчетан с 

природните дадености на общината. 

       4.Здравеопазване 

     Медицинското обслужване на територията на община Чупрене се осъществява чрез 
системата на извънболничната медицинска помощ . 

     Според Регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите на 

територията на община Чупрене  към 31.12.2012 г. са регистрирани и функционират: 
• амбулатории за индивидуална практика за първична медицинска помощ - 2; 

• амбулатории за индивидуална практика за първична дентална помощ - 1; 

      5.Образование 

       На територията на община Чупрене има две общински училища: ОУ „акад. Михаил 

Димитров”- с. Чупрене, което е и средищно училище, и ОУ „Христо Ботев”- с. Горни Лом.  

Учениците, които се обучават в училищата в началото на учебната 2012/2013 година са 117. И 

двете училища са защитени, а училището в с.Чупрене е и средищно.  

Детски градини са ЦДГ „Здравец” с.Чупрене и ЦДГ „Христо Ботев” с. Горни Лом. В тях се 

отглеждат и възпитават 66 деца.  

       6. Техническа инфраструктура 

       6.1.Водностопанска характеристика 

Водоснабдяване и канализация 

        На територията на общината е изградена и функционира водоснабдителната група “Репляна 

– Чупрене”, която осигурява вода на 23 населени места в общината и извън нея.  

Водопроводът е с дължина 71 км. и с диаметри ф 200 мм, ф 250 мм и ф 300 мм. Изпълнен е 

изцяло от азбестоциментови тръби. 

Водохващанията са три броя, тип планински – речни. Разположени са в Чупренския балкан на 

кота 913 м – каптаж “Бяла вода” и в Реплянския балкан на кота 1313 м. – каптаж “Меджова” и на 

кота 1141 м. – каптаж “Дубляк”. 
Водопроводът е изграден през 1965 – 66 година. Голяма част от трасето преминава през силно 

пресечен, стръмен, планински терен и няма транспортен достъп. Водопроводът е крайно износен 

и амортизиран. По него стават многобройни аварии, а отстраняването им е изключително трудно, 

поради тежкия, недостъпен терен, което води до нарушаване на  нормалното водоподаване. 
        В общината са  изградени още три водохващания: 

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

-  в района на с.Долни Лом – помпажен тип, захранващо с. Долни Лом, Средогрив, Гюргич, само 
при необходимост, когато намалее водата от основното водохващане през летния сезон. 

-  в района на с.Търговище   - помпажен тип и захранващо с.Търговище, Протопопинци и още 

шест села в общините Димово и Ружинци. 

        Частично изградена канализация съществува само в с.Чупрене и с. Горни Лом, която е от 

смесен тип /битова и дъждовна/.  В с.Чупрене има играден колектор, който извежда отпадните 

води извън регулацията на населеното място. Пречистване на отпадните води не се 

осъществява. 
 

 Напоителни и отводнителни системи Съществуващите в миналото, ограничени по своя 

мащаб напоителни канали, изградени към двата язовира в общината, са унищожени и 
функционирането им преустановено. 

 



Хидроенергийни обекти и електропреносна мрежа 

       В община Чупрене разпределението на електроенергията се извършва от „ЧЕЗ 

Разпределение България" АД - търговско дружество, регистрирано по реда на Търговския закон и 

получило лицензия при условията и реда на Закона за енергетика за извършване на дейността 
по „разпределение на електроенергия" за територията на Западна България. 

       Като разпределително дружество то осъществява експлоатацията и ремонта на 

електроразпределителната мрежа. 

Работещите към настоящия момент на територията на общината електроцентрали са: 

� Каскада “Горни лом” – инсталирана мощност 8 MW : 

★ ВЕЦ “Китка”; 

★ ВЕЦ “Миджур” ; 

★ ВЕЦ“Горни лом”. 

Трите централи са приватизирани и са частна собственост 

����  МВЕЦ “Флеш” – с.Горни Лом – частна собственост 

���� МВЕЦ “Бързи вир” – с.Горни Лом – частна собственост 

���� МВЕЦ “Мега 1” – с.Долни Лом – частна собственост 

����  МВЕЦ “Манастирка” – с.Чупрене – частна собственост 

 В процес на изграждане са още три МВЕЦ-а : 

���� ВЕЦ в р.Лева река землището на с.Горни Лом 

���� ВЕЦ в р.Бърза река землището на с.Бърза река 

���� ВЕЦ в р.Голема река землището на  с.Чупрене 

         От 2012 г. на територията на общината има изградени и две фотоволтаични централи – в 

с.Доли лом и в с.Върбово. 
 

Язовири и водосборни дерета 

 

№ ИМЕ ОБЕМ  / М3/ 
ВИСОЧИНА НА 

СТЕНАТА /м/ 

ДЪЛЖИНА НА 

СТЕНАТА /м/ 

1. язовир  „Върбово“ 26 000 13 67 

2. язовир „Търговище“ 295 000 14,14 150 

 

       И двата язовира са с повреди в изпускателите и поради това са с предписания за минимални 
водни количества в язовирните чаши. 

6.2. Транспортна характеристика 

        Транспортната система на община Чупрене се формира от мрежата и съоръженията на 
шосейния транспорт. Изградената пътна мрежа включва общо 68,8 км., от които 38,5 км. 

третокласен път  и 30,3 км. местни общински пътища – ІV-ти клас. Връзката на общината със 

съседните общини и областния град е само автобусен транспорт. В общината няма градски 

транспорт. 
 

ІІІ. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ВЪЗМОЖНИТЕ  БЕДСТВИЯ В ОБЩИНАТА. 

 

1.Възможни бедствия и аварии на територията на общината. 



 

        На територията на общината е възможно да възникнат стихийни бедствия или аварии, които 

да причинят различни по размер щети, а също  да доведат и  до човешки жертви. Най-

характерни от тях са земетресенията, снегонавяване и обледеняване, масови горски пожари. 

Вероятността от производствените аварии е малка, като потенциален източник е  Завод 

„Миджур“-с.Горни Лом. Общината ще бъде повлияна и от аварии с трансграничен характер, както 

и при авария в АЕЦ „Козлодуй”.  

Същността и последствията от най-характерните бедствия и крупни производствени аварии се 

заключават в следното: 

1.1.Земетресение 

       В сеизмично активните райони на планетата, включително и в България, земетресенията се 

явяват като най-катастрофални сред природните бедствия. Земетресенията на Земята не са 

разпределени равномерно по цялата й повърхност. Те са концентрирани в сеизмични пояси, 

които съвпадат със зоните на контакт и на относителни движения между големите литосферни 

плочи. България се намира в източната част на Балканския полуостров, който е най-активният за 

Европа възел от Алпо-Хималайския пояс.  

Опасните земетресения в България са големите плиткокорови земетресения. Те представляват 
разломявания в най-горната, крехка част на земната кора, които достигат до земната повърхност. 

Сеизмогенната зона, в която са възможни големи земетресения е с дебелина от 10 до около 20 

km. Магнитудите на тези земетресения са над 5,5. 

Междиннофокусните земетресения (на дълбочина до 200 km) се генерират в района на Вранча, 

Румъния и в Хеленската арка (простираща се от западната част на Гърция през островите Кипър 

и Родос до Югозападна Турция Голямата дълбочина на тези земетресения значително 
увеличава областта на силни разрушителни въздействия. Силни земетресения от такива огнища 

оказват неблагоприятни последствия на големи разстояния, какъвто е примерът с въздействията 

в Северна България от земетресението във Вранча, Румъния, реализирано на 04.03.1977 г. - 

частично до напълно разрушени - 8470 сгради, жертви - 125 човека.  

 



 
                                       Сеизмично райониране на България от 1987 г. 

 

 

                     В сеизмично отношение община Чупрене се класифицира като второстепенно 
сеизмична за разлика от първостепенно сеизмичните райони в нашата страна. В картата за 

сеизмично райониране на Република България нашия регион е посочен като един от най-слабите 

земетръсни в страната. 
Данните показват, че 100 % от територията на общината попада в район с интензивност от VI - 

VІІ степен по скалата на на Медведев-Шпонхоер-Карник. В такива зони при възникване на 

земетресения, ще се създаде сложна обстановка - някои от сградите ще получат средни и малки 
разрушения, а обитателите им могат да се окажат затрупани. Част от населението ще остане без 

подслон и ще се нуждае от временно подслоняване и всестранно осигуряване. 

Възможно е обекти от националното стопанство ще излязат от строя за кратък период от време.В 

електроенергийната и водоснабдителната система ще настъпят частични повреди. Ще бъде 

нарушен автомобилния транспорт и националната съобщителна система, поради повреди в 

пътни съоръжения. Поради нарушаване на технологичните процеси, са възможни аварии и 

пожари. В засегнатите райони е възможно възникването на епидемии. 

                      През периода 2007-2009 г. бе проведено ново сеизмично райониране на България, 

което е в съответствие с ЕВРОКОД 8. Установено е, че сеизмичната опасност на България (за 

двата периода на повторяемост) се определя главно от сеизмичните източници, идентифицирани 
на територията на страната и източник Вранча (Румъния).  

 

 



 
 

              Дефиниран е контур /следващата карта/, очертаващ териториите, за които доминиращо 

влияние имат  земетресения, генерирани в сеизмичен източник Вранча, Румъния. Получените 

резултати показват, че контурът отчитащ преобладаващото влияние на междиннофокусните 
земетресения може да бъде използван за разделяне на територията на страната на две области 

с различни нормативни спектри на реагиране. 

 

 

 

 

 

Територия с доминиращо влияние (над 50%, 75%, 80%, 85%) на междиннофокусни 

земетресения (Вранча, Румъния) 

 



 
        Актуалната информация сочи, Вранча като вероятен генератор на сеизмична активност, с 

който трябва да е съобразено планирането по защита на населението, нормите на проектиране и 

строителство. 

1.1.1.Мерки за намаляване риска от земетресение 

       Съвременните технически възможности за значително намаляване на риска от щети, в 

резултат на бедствия, налагат реализирането на редица проекти в областта на прогнозирането, 

ранното предупреждение, оповестяването и мониторинга на земетресенията. 

        По програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България е реализиран проект 

“Дунавска транс-гранична система за ранно оповестяване на земетресения” (DACEA) В резултат 

е изградена трансгранична система с основна задача ранно оповестяване на земетресения, 
генерирани в региона.  

         Системата включва достатъчно гъста мрежа от станции, разположени около разпознатите в 

региона, сеизмични зони и алармени системи, инсталирани предимно в административни 

центрове, която неминуемо ще ползва и община Чупрене. На територията на Северна България, 

Дунавската система за ранно оповестяване на земетресения включва 8 сеизмични станции и 8 

алармени системи.  

 

 

 

Сеизмични станции 

 



 
 

 

 

           Освен изброените превантивни мероприятия, в частта по защитата от сеизмичната 

опасност трябва да се включат и следните дейности и мерки: 

• създаване на  експертни екипи за оценка на пораженията по сградния фонд; 

• мерки за осигуряване на пострадалото население с временни убежища, особено при 

неблагоприятни климатични условия.  

• подобряване състоянието на сградния фонд на предприятията с рискови производства; 

• недопускане на преустройства в  етажи на съществуващи сгради, водещи до сериозно 

увеличение уязвимостта на конструкциите; 

• стриктно спазване на принципите и изискванията на действащите нормативни актове за 
противоземетръсно осигуряване на сгради и инженерни съоръжения; 

• обследване на сеизмичната осигуреност на социално-значими обществени сгради 

(училища, болници и др.) и предприемане на мерки по усилването им при доказана 

необходимост; 
• обучение и тренировки за правилно поведение преди, по време и след силни 

земетресения във всички степени на образование; 

• обучение и практическа подготовка на  териториалните органи на изпълнителната власт, 
силите за реагиране и населението; 

• разработка, внедряване и поддръжка на ефективни системи за ранно предупреждение; 

 

 

 

 

1.2.Наводнения 

 

Наводненията могат да бъдат: 
� природни наводнения - причинени предимно от топене на ледове и снегове, при валежи; 

� техногенни наводнения - причинени от други влияния - при повреда на хидротехническо 

съоръжение, което може да доведе до авария или при предотвратяване на критични ситуации в 
хидротехническо съоръжение. 



            Съгласно Закона за водите, постоянната защита  от вредното въздействие на водите 

включва:  

• изграждане и поддържане на диги, корекции на реки и дерета и други хидротехнически и 

защитни съоръжения; 
• създаване и поддържане на системи за наблюдения, прогнози и предупреждения; 

• дейности за защита на водосборните басейни от водна ерозия; 

• поддържане проводимостта на речните легла; 

• мерки за предотвратяване и ограничаване на щетите, нанесени от природните 

наводнения. 

 

 

1.2.1. Анализ и  оценка на риска от наводнения 

 

         Оценката и управлението на риска от наводнения в Република България са регламентирани 

с Европейската Директива за наводненията (ДН) и е транспонирана в националното ни  

законодателство със  изменението на Закона за водите (ЗВ). В съответствие с установените 

норми, управлението на риска от наводнения се извършва на басейнов принцип-Дунавски район. 
         Предварителна оценка на риска от наводнения (ПОРН)  е изготвена на база  информация 

от общински администрации, други институции и исторически източници. С ПОРН бе извършен 

преглед на наводненията и техните неблагоприятни последици, анализирана бе възможността за 
повторението им в бъдеще, направена бе оценка на възможните неблагоприятни последици на 

потенциалните бъдещи наводнения. В резултат на това бяха определени райони със значителен 

потенциален риск от наводнения (РЗПРН). 

 
      Разработените вероятности за настъпване на наводнения, са както следва: 

1. с малка вероятност за настъпване на наводнения (веднъж на 1000 години, както и при 

непредвидими събития); 



2. със средна вероятност за настъпване на наводнения (веднъж на 100 години); 

3. с висока вероятност за настъпване на наводнения, (веднъж на 20 години). 

Географското разположение на община Чупрене  и липсата на значителни водоеми, я 

класифицира като район със средна вероятност за настъпване на наводнение. 
През територията на общината преминават само горните течения на три неголеми реки, които 

поради значителния си водосбор и високата му надморска височина /до 2168 м/ правят 

заплахата от наводнения при обилно снеготопене и обилни дъждове възможна.Още повече, че 
съществуват и исторически сведения за  подобни катастрофални прояви. 

            При евентуален авариен разлив на язовирите „Търговище“ и „Върбово“, би се формирала   

застрашена зона по съответните поречия в общината и част от територията на община 
Белоградчик. Съществува потенциална опасност и възможност от влошаване качеството на 

питейната вода, поради открития тип водохващания и липсата на пречиствателни  станции. 

            1.2.2. Мерки за намаляване на риска от наводнения 

            След на районите с риск от наводнения, следва да бъдат разработени Планове за 

управление на риска от наводнения (ПУРН). В тях се предвижда да бъдат заложени програми от 

мерки, насочени към предотвратяване, защита и подготвеност, включително прогнозиране на 

наводнения, изграждане на системи за ранно предупреждение, устойчиво земеползване, и др. 
             Актуализирането на  ПУРН,  е предвидено да се осъществява   на всеки 6 години, като се 

отчита влиянието на изменението на климата, което все повече се превръща в доминиращ и не 

винаги достатъчно предвидим фактор. 
           Основните мерки за намаляване на риска от наводнения са следните: 

� поддържане проводимостта на речните легла, вкл. в 500-метровата зона след язовирите; 

� корекции на реки и дерета, отводнителни системи;  

� ежегодни пролетни и есенни технически прегледи на хидротехническите съоръжения, 

след които се набелязват евентуални ремонти през следващата година; 

� изготвяне и актуализиране на аварийни планове на язовирите в общината; 

� ползване на изграждащите се съвременни системи за прогнози и оповестяване; 

� изграждане и поддържане на отводнителни дъждовни съоръжения; 

� изграждане на прагове и прегради пред входовете на сгради в застрашени ниски 

участъци на терена; 

� осигуряване на необходимите средства за защитни и спасителни дейности и за оказване 

на първа помощ; 

� осигуряване и поддържане в изправност на средствата за оповестяване; 

� оптимизиране на организацията за провеждането на защитните и спасителни дейности на 

територията на община Чупрене; 

� осигуряване на готовност за извършване на ремонтно-възстановителни работи на 
територията на общината . 

 

1.3.Радиоактивно замърсяване 

 

            Територията и населението на общината могат да се окажат застрашени  при  авария в 

АЕЦ „Козлодуй”, съпроводена с  изхвърляне на радиоактивни вещества и  радиоактивно 

заразяване на сградния фонд, водата, почвата, въздуха, растителността, хранителните продукти. 
В атмосферата могат да се изхвърлят големи количества изотопи на техногенни радионуклиди – 



Йод 131, 133 и 125,Цезий 134 и 137,Телур 132, Стронций 89 и 90 и др.с всички произтичащи от 

това негативни последици. 

Радиоактивно замърсяване в общината би могло да се получи и при: 

���� трансграничен пренос на радиоактивни вещества; 

���� инциденти със сухопътни и летателни транспортни средства, превозващи радиоактивни 

материали; 

���� авария в други обекти с ядрени и радиоактивни материали. 

Радиационната обстановка и степента на радиационния риск за населението се обуславят от 
следните фактори: 

• количеството (активността) и радионуклидния състав на изхвърлените в околното 

пространство радиоактивни вещества; 

• метеорологичните условия по време на аварията; 

• годишния сезон; 

• разстоянието до населените места; 

• характера на застрояването и плътността на заселването на населените места; 

• метеорологичните, хидрологичните и почвените характеристики на територията; 

• вида на земеделските култури; 

• водоснабдяването; 
• начина на изхранване на населението. 

             Разчетите за потенциално най-силно засегнати части от територията на общината – 

показват, че може да се наложи прилагане на всички основни защитни мерки - (укриване, йодна 
профилактика, евакуация, селскостопански мерки по защита на добитъка и растенията). При по-

лека авария, би се наложило прилагането на отделни защитни мерки (йодна профилактика за 

критична група, селскостопански мерки по защита на добитъка и растенията). 

             В случаите на инциденти с транспортни средства, превозващи радиоактивни материали, 

може да се стигне до външно и вътрешно облъчване на лица от населението и персонала, 

ликвидиращ последствията. Ситуацията може да се усложни при наличието  на нерадиационни 

рискови фактори като пожар, експлозия, химически реагенти и други, които следва да се 
анализират и отчитат при реагирането. 

 

1.3.1. Мерки за предотвратяване или намаляване на последствията при радиационна 

авария 

В резултат на изхвърляне на радиоактивни вещества в околната среда при авария в ядрен 

реактор може да се стигне до радиоактивно замърсяване на част от територията на страната и 

до облъчване на лица от населението. 

За да се минимизират последиците от това е необходимо: 

- поддържане в непрекъснат режим на работа на системата за радиационен мониторинг; 

- разработване на аварийни планове; 
- периодично обучение на екипите за СНАВР чрез проиграване на аварийните планове; 

- информиране на населението при радиационна авария. С решение №767/14.09.2012 г. на 

Министерския съвет е приет Външния авариен план на АЕЦ „Козлодуй”, който е съставна част от 
Националния план за защита при бедствия и който разписва подробно мерките за защита, 

силите и средствата за реагиране при радиационна авария. 

1.4.Пожар 



               Пожарът е горене, разпространяващо се без контрол във времето и пространството, 

характеризиращо се с отделяне на дим и топлина. 

               Релефните дадености на община Чупрене са такива, че част от територията е с 

преобладаващ планинско - горист характер, като особено критични са планинските масиви с 
иглолистни култури с висока пожарна опасност и където се създават предпоставки за възникване 

на големи горски пожари. Пожарите възникнали в горските масиви, сухите треви и храсти, в лесо 

– непригодните площи, са сериозен екологичен, социален, икономически и стопански проблем. 

Ликвидирането на подобен клас пожари е свързано с изразходване на много финансови 

средства. Една немалка част тези пожари (в сухите треви) са повторяеми, което означава, че 

възникват на сходни места всяка година  

             При  борбата с горските пожари, трудностите произлизат от  факта, че те възникват 

обикновено на трудно достъпни места, като много често се разпространяват с голяма скорост, 

като обхващат и големи територии. От тук и необходимостта от голям ресурс от хора и техника 
за ликвидиране на бедствието. 

             Въпреки  забраната  на нерегламентирани палежи, през последните години в общината, в 

определени моменти,  се наблюдава усложнена пожарна обстановка. Основните причини за 

пожарите са - палене  на стърнища и сухи треви, непредпазливост, небрежност и неспазване на 
противопожарните правила. 

             1.4.1. Мерки за предотвратяване или намаляване на риска от пожари 

• изработване на карти, класифициращи горските територии по степен на пожарна 
опасност; 

• своевременно и цялостно изпълнение на предвидените противопожарните мероприятия в 

горските територии, независимо от тяхната собственост;  
• организиране на ефективно взаимодействие между структурите на МЗХ, ИАГ, МОСВ 

/респ. РИОСВ Монтана/ за осъществяване на дейности по намаляване на предпоставките за 

възникване на пожари в горските територии.Особено важно е единното планиране и 
координирани действия при противодействие на пожари възникнали до, или на територията на 

биосферния резерват „Чупрене“ и други горски масиви; 

• създаване на условия и провеждане на успешно пожарогасене на възникнали пожари; 

• конкретни действия от страна на общинската администрация за изграждане на 
специализирана автоматична система за контрол и откриване на пожари в горските територии. 

 

1.5. Опасни метеорологични явления 

1.5.1. Засушаване 

            Засушаването е следствие от глобалните промени на климата и по-конкретно намаляване 

на валежите за дълъг период от време на определена територия. Засушаването е много силно 
изразено, когато е в комбинация с метеорологични елементи като високи температури, силни 

ветрове и ниска относителна влажност на въздуха.. Обща причина за всички типове засушаване 

са недостатъчните валежи. 
Последиците от засушаването зависят от времето на проява (сезона, дъждовните периоди, 

фазите на развитие на земеделските култури). Всяко едно, през годините на проява, е с уникални 

характеристики и последици за земеделието и хората. 

През последните години все по чести са проявите на продължителни засушавания, с минимални 

или напълно липсващи валежи. Все по-реална е тенденцията за промяна на климата като 



затоплянето и засушаването за Северна България се задълбочават в посока от изток на запад, 

като особено изявено е то в Северозападната част на България.  

Влошават се  условията на развитие на агроекосистемите през целия вегетационен период. При 

такива условия рязко нарастват и популациите на редица насекоми-вредители, които нанасят 
допълнителни щети. 

           Катастрофално намалява и годната за пиене вода, което води към преминаване на 

режимно водопотребление. 

           Въпреки първите прояви на засушаване на територията на общината, като климатична 

тенденция, засега потърпевши са предимно селскостопанските производители. Алпийските 

водохващания, снабдяващи региона с питейна вода, са твърде уязвими при сериозно 
засушаване. 

 

   1.5.2. Обилни снеговалежи, снежни бури, заледявания 

                 Снежните виелици и заледявания в общината могат да доведат до  блокиране на 

пътищата, нарушено електроподаване, водоснабдяване и заплаха за живота на хората. 

Снеговалежите могат да имат бедствен характер главно в населените места, където 
възпрепятстват, а често и блокират напълно всички видове транспорт за различни периоди от 

време. Сериозен проблем през зимата са обилните снеговалежи, съпроводени със силни 

ветрове. В резултат на тях се образуват снегонавявания, които блокират транспортната 

инфраструктура.  
                  Ниските температури са причина за обледяването на електропроводите и други 

открити комуникационни линии. 

                  Проявилата се през последните години тенденция за меки и безснежни зими, в 
никакъв случай не изключва формирането на тежка зимна обстановка на територията на 

общината. Изходът е навременна и всеобхватна подготовка, позволяваща да се реагира 

своевременно и резултатно при всяка проява на бедствена ситуация. 
 

 1.5.3. Градушки 

                Като атмосферно явление градушките причиняват чувствителни загуби на аграрното 
производство. Едновременно с това нанасят големи материални щети на сградния фонд и на 

стопанските постройки, а нерядко водят и до човешки жертви. Най-опасни са градовите щормове, 

при които щетите, нанесени на селскостопанските култури на полето възлизат от 50 до 100%. 

Градобитията, в техните екстремни проявления, като отделни или серия от щормове и като 
акумулирани в един сезон събития, имат бедствен характер и могат да повлияят съществено на 

икономическите резултати от селското стопанство и от там и на общинската икономика. 

 

1.6. Свлачища 

               Свлачищата, като част от общите геодинамични процеси, са гравитационни процеси, 

свързани с нарушаване на устойчивостта на естествените склонове и откоси и придвижване на 
земни маси по различно дълбоки повърхнини. Те са опасни геоложки процеси, които се развиват 

в наклонени терени – речно-долинни склонове, хълмисти територии, периферии на плата, 

предпланински и планински възвишения. 
           На територията на община Чупрене до момента не са регистрирани свлачища или 

новопоявили се свлачищни процеси, което е видно и от приложената карта. 



                          

                         

 

 

1.7.Промишлени аварии 

 

           На територията на община Чупрене – с.Горни Лом, се намира единственото промишлено 

предприятие - завод „Миджур“ занимаващ се с утилизация на боеприпаси, производство и 

съхранение на взривни вещества. 
          Инциденти, свързани с използване на опасни химични вещества, биха могли да възникнат 

в резултат на: 

 пропуски в контрола и организацията на дейностите в обекти, осъществяващи дейности 

по утилизация на боеприпаси и взривни вещества; 
 превоз на опасни химични вещества, които при катастрофа създават условия за 

замърсяване на околната среда и са заплаха за живота и здравето на населението 

               рискът от големи аварии би могъл да се увеличи и поради вероятността от природни 

бедствия, на територията, на която са разположени промишлените предприятия. 

             Операторите на предприятия и съоръжения, класифицирани в „нисък рисков потенциал” 

разработват политика за предотвратяване на големи аварии и мерки за осигуряване на пожарна 
и аварийна безопасност. Обектите подлежат на ежегоден контрол и комплексни проверки от 

страна на отговорните институции по отношение на изпълнение на управленските, 

организационните и техническите мерки за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност, 
насочени към предотвратяване на големи аварии и ограничаването на последствията от тях. 



 

2.Изводи от вероятната кризисна обстановка и основните задачи, произтичащи от нея: 

 

���� Общината попада в зона със сеизмично проявление до 7 степен по 
МШК,което може да доведе до твърде усложнена аварийна обстановка, рефлектираща и върху 

живота и здравето на населението. 

���� Съществува реална опасност от снегонавяване и обледеняване, което 

съчетано с подчертаната хълмистост на терена може да доведе до значими аварийни ситуации-

прекъсната електропроводна мрежа,невъзможност за придвижване по шосейната мрежа с всички 

произтичащи от това последствия.Катастрофалните климатични прояви като градушки, 

продължителни засушавания, причиняват значителни щети върху общинската икономика. 

���� В последните години, пожарите се превръщат в едно от най – 

значителните и опасни бедствия, с потенциална опасност за населението, сгради, гори и 

реколта. Необходима е превантивна дейност-работа с населението, както  и организационна и 

материално-техническа подготовка 

���� При радиационна авария в АЕЦ „Козлодуй” трябва да бъде организирана 

защита на местното население, настаняването на евакуираното такова и грижи за 

селскостопанските животни.Жизнено важна задача е осъществяването на актуална 

дозиметрична информация. 

���� Трансгранични, радиоактивни и други замърсявания могат да възникнат 

главно чрез пренос по въздуха, като най-уязвими, в зависимост от посоката на ветровете, ще се 

окажат населените места намиращи се по границата с Република Сърбия. 

���� На територията на общината не са регистрирани активни свлачищни 

процеси, но екстремните климатични прояви през последните години, предполагат повишено 

внимание и готовност за адекватна на бедствието реакция. 

 

 

ІV. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ПРИРОДНИ 

И ДРУГИ БЕДСТВИЯ  

 

Основните мерки за предотвратяване и ограничаване на последствията от природни и други 

бедствия се заключават в: 

1. Извършване на постоянен контрол на потенциално опасните обекти на територията на 
общината и набелязване на мерки за намаляване на степента на риска. 

2. Създаване на система и организация за своевременно предупреждение и оповестяване 

на населението, силите и средствата за контрол на обектите. 
3. Ежегодно актуализиране променливите данни от ОПЗН. 

4. Ежегодни тренировки по усвояване на плановете по елементи и цялостно. 

5. Осигуряване на максимално необходимите количества индивидуални средства за защита 
и медикаменти за йодна профилактика и създаване на оптимална организация за тяхното 

раздаване. 



6. Създаване на организация за разяснителна и възпитателна дейност от всички органи по 

въпросите на превантивната работа, както и по способите за защита, поведение и действие на 

всички категории от населението. 

7. Поддържане в постоянна готовност на средствата за провеждане на СНАВР и  тяхното 
управление. 

 

V. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА И НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ 

ВЪЗНИКВАНЕ НА ПРИРОДНИ И ДРУГИ БЕДСТВИЯ: 

           

 Мерките за защита на живота и здравето на хората и на околната среда при възникване на 
природни и други бедствия се заключават в: 

1. Въвеждане на радиационен, химически и биологически контрол за замърсеността на 

обектите и строго спазване на санитарно-хигиенните мероприятия. 
2. Своевременно оповестяване на застрашеното от бедствието население и изготвяне на 

точни указания за неговото поведение и действия. 

3. Извършване на временно извеждане на населението от силно застрашени райони с 

осигуряване на транспортни средства на социално слабите от социални и болнични заведения. 
4. Приемане и настаняване на евакуирано население от други райони от Република 

България и осигуряването им с подслон, медикаменти и храна. 

5. Поддържане на реда и сигурността в районите на бедствията и опазване на държавното, 
общинското и лично имущество на гражданите. 

6. Създаване на условия за бързо привеждане на Общината за работа в условия на 

повишена радиация, силни земетресения и други бедствия. 
7. Раздаване в кратки срокове на предвидените в разчетите индивидуални средства за 

защита и медикаменти за йодна профилактика на населението от областта. 

8. Създаване на нормални условия за живот и работа на жителите от Общината при 
възникване на заледявания, обледявания и аварии по комунално-енергийните мрежи. 

9.      Осигурява се жизнената дейност на населението и добиване на практически умения в 

условията на радиоактивно замърсяване чрез: лична деконтаминация и допълнителни 

изисквания към обществената и личната хигиена, защита на дихателните органи и използване на 
индивидуални средства за защита /ИСЗ/защитни облекла, използване на консервирани храни и и 

фуражи, предпочитане на храни, произведени преди аварията, преустановяване на лов, риболов 

и събиране на диворастящи гъби и плодове. 
 

VІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНОСТИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА И  ОКОЛНАТА 

СРЕДА ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПРИРОДНИ И ДРУГИ БЕДСТВИЯ 

 

ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ: 

В общината се изгражда Щаб за изпълнение на ОПЗБ, който изпълнява следните основни 
задачи: 

- организират и провеждат превантивна дейност за предотвратяване и намаляване на 

вредните последствия от БАК; 

- създава и поддържа в готовност органи за ръководство на мероприятията по защитата; 



- планира, организира, ръководи, координира и контролира предоставянето на средства за 

СНАВР; 

- анализира състоянието и готовността на съответните търговски дружества и 

предприятията за предотвратяване и ликвидиране на последствията от бедствия, аварии и 
катастрофи в общината; 

- събира информация за възникналите БАК в общината и информира Щаба за изпълнение 

на областния план  за защита на населението при бедствия – Видин и застрашеното население 
за създалата се обстановка, за предприетите мерки за ликвидиране на последствията и за 

начините на поведение и действие; 

- осигуряват и поддържат в готовност средствата за оповестяване, за колективна и ИСЗ от 
общината; 

- планират средства в годишните си бюджети за изпълнение на мероприятията по 

защитата; 

- оказват помощ и контрол по изпълнението на задачите по защитата на населението и 

обектите от националното стопанство на територията на  общината; 

- подпомагат работата на териториалните органи на централните ведомства. 

 

 ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ „ЕКОЛОГИЯ и др.“  ПРИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЧУПРЕНЕ: 

- поддържа чрез актуализация ОПЗБ;  

- като секретар на Щаба за изпълнение на ОПЗБ, организира оповестяването на членовете 

на щаба, като ежегодно актуализира нейните работни документи /щатно длъжностен списък и 

др./; 
- оказва помощ на кметствата и обектите от националното стопанство по планиране на 

основните мероприятия по защитата на населението при бедствия, аварии и катастрофи /БАК/; 

- поддържа в готовност системите за оповестяване на населението при възникване на БАК; 

- поддържа резерв от индивидуални средства за защита /ИСЗ/ и осигурява раздаването им 

при необходимост; 

- извършва контрол на състоянието на колективните средства за защита на населението; 

- извършва чрез дежурните в общината, денонощно наблюдение на радиационния фон в 
общината; 

- осигурява оперативната свръзка между органите за управление при бедствия, аварии и 

катастрофи; 

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ - БЕЛОГРАДЧИК 
- отцепване на застрашените райони;  

- организирано извеждане на безопасно място на хора и животни от застрашените райони; 
- оказване съдействие на специализираните органи при извършване на спасителни работи 

и ликвидиране последствията при природни и други бедствия. 

- организиране  охрана на важни административни сгради и обекти от особена важност; 

- организиране регулировъчната служба по маршрутите за въвеждане на силите и 
извеждането на евакуиращото се население; 

- осигуряване на общественият ред и сигурност на гражданите в пунктовете за събиране и 

товарене на евакуиращото се население, както и в местата за временно настаняване; 
- вземане на законови мерки срещу разпространителите на злонамерени слухове, 

мародерите и нарушителите на обществения ред; 



- пълно осигуряване на мероприятията, извършвани от специализираните органи. 

 

РАЙОННА СЛУЖБА „ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” /РС 

„ПБЗН”/ - БЕЛОГРАДЧИК: 
- потушаването на възникнали пожари в засегнати райони в общината; 

- оказва първа помощ на пострадалите и извеждането им от застрашената зона; 

 

 

ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ /ГПУ/ – БЕЛОГРАДЧИК: 
При пожари и бедствия с трансграничен характер: 

- организиране и водене на постоянно наблюдение  от гранично – полицейски наряди на 
сухоземната граница, за появата на пожари и бедствия на съседна територия; 

- определяне размерите на пожара и бедствието, скоростта на придвижване и посоката на 

вятъра; 

- незабавно информиране РС „ ПБЗН” – Белоградчик за пожар и Община Чупрене за 

възникнало бедствие; 

- изпълнение на други задачи (от компетентността на ГПУ), възникнали в хода на пожара 
(бедствието). 

 

РАЙОННА ПЪТНА СЛУЖБА – БЕЛОГРАДЧИК: 
- осигурява проходимостта на пътищата от републиканската пътна мрежа на територията 

на общината; 

- контролира изпълнението на договорите за зимно снегопочистване от 

пътноподдържащите фирми за републиканска пътна мрежа; 

- осигурява с предимство почистването на пътищата към района на бедствието; 

- при необходимост, съвместно с РУ”П” – Белоградчик, затваря непроходими участъци от 

пътната мрежа и осигурява обходни маршрути. 

 

ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ-БЕЛОГРАДЧИК 

при необходимост осигурява необходимия брой автобуси за евакуация на населението, училища, 
социални домове от застрашените райони. 

 

„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ ”АД – КЛОН БЕЛОГРАДЧИК: 
- нормалното електрозахранване на населените места на територията на общината; 

- осигурява и поддържа в готовност аварийни екипи за своевременно отстраняване на 

авариите по електропреносната мрежа; 

- осигуряват допълнително електрозахранване и осветление в районите, където се 
провеждат спасителни работи; 

- осигуряват с предимство електрозахранването на социалните  учреждения; 

-  поддържат резервни агрегати за действие в райони без електрозахранване. 

 

 „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” /„ВИК”/ – БЕЛОГРАДЧИК: 
- отговаря за водоснабдяването на населените места на територията на общината; 

- следи за качеството на питейната вода, подавана за населението; 



- отговаря за състоянието на водопроводната и канализационната система в населените 

места; 

- при нужда осигурява инженерна техника и извършва ремонт на аварирали водопроводни 

и канализационни съоръжения. 
 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВИДИН 

- експресен анализ на промишлени отровни вещества; 
- анализ на хранителни продукти; 

- анализ на питейни, отпадни и промишлени води, микроклимат; 

- извършват токсикологични изследвания и анализ на пестициди в кръвни проби; 
- извършват микробиологични и вирусологични изследвания и анализ на въздушно – 

капкови инфекции, чревни инфекции, санитарна микробиология, серология, СПИН; 

- поддържат екипи за извършване на пробонабиране на територията на общината, а при 
невъзможност за изследвания, изпращат пробите в други лаборатории на Министерството на 

здравеопазването. 

 

РАЙОННА ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНИЦА /РВЛ/ – БЕЛОГРАДЧИК: 
- диагностицират заразни заболявания чрез проби, взети от обществения и личния сектор; 

- поддържат екипи за локализиране и унищожаване на огнища на зарази по животните; 

- създава екипи по пробонабиране и извършва проби в други лаборатории за изследване. 

 

МБАЛ „БЕЛОГРАДЧИК” – БЕЛОГРАДЧИК: 
- води на отчет практикуващите лекари и медицински работници в общината; 

- води на отчет легловия фонд на болницата; 

- създава необходимата организация за оказване на квалифицирана медицинска помощ на 

пострадалото население в болницата; 
- осигурява допълнително медицинско обслужване на населението, евакуирано на 

територията на общината; 

- изготвя разчети и извършва раздаване при необходимост на медицински препарати и 

лекарства на нуждаещото се население в пострадалите райони. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА БЧК-БЕЛОГРАДЧИК 

- поддържа запас от хранителни продукти, дрехи, постелъчни принадлежности и ги 
раздава на пострадалото население при необходимост; 

- изготвя заявки, апели и организира приемане на помощи от населението извън района на 

бедствието и ги предоставя на пострадалото население. 
 

 

 

 

 

VII. РЕД ЗА НАВРЕМЕННО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ И 

ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ОПОВЕСТЯВАНЕ: 



 

Оповестяването на административните и стопански организации, органите за управление, силите 

и населението за видовете опасности се осъществява от дежурните длъжностни лица по 

действащата свързочно оповестителна система с използване каналите на Националната 
съобщителна система, радио, телевизия и местните радиовъзли. 

По решение на  председателя на щаба за изпълнение на ОПЗБ, дежурните дублират 

оповестяването на личния състав и привеждат в готовност планираните сили и средства. 

По указания на Председателя /Заместник - председателя/ на Щаба за изпълнение на ОПЗБ, 

дежурния по ОСС оповестява членовете на комисията и определените сили от ведомствата на 

територията на общината. Оповестяват се и обектови щабове в зависимост от района и 
характера на бедствието. 

Щаба за изпълнение на ОПЗБ в рамките на своята компетентност и в зависимост от характера на 

бедствието оповестяват населените места, обектите, фирмите, организациите и населението, 

както и силите и средствата, предвидени за действие. 

Оповестяват се и се привеждат в готовност всички Щабове при авария в АЕЦ „Козлодуй”, при 

земетресения и при трансграничен пренос. 

 

ПРИВЕЖДАНЕ В ГОТОВНОСТ: 

Привеждането в готовност на Щаба за изпълнение на ОПЗБ се извършва съгласно утвърдените 

планове за привеждане. Явяването на личния състав и заемане на местата за работа се 
извършва в определените срокове. Щабовете осъществяват своята дейност от предварително 

оборудваните за това места. Място за работа на щаба за изпълнение на ОПЗБ е кабинета на 

кмета. Привеждането в готовност на общинските и обектовите формирования се извършва по 
решение на съответните председатели и в заповяданите за това срокове. 

 

УПРАВЛЕНИЕ: 

Управлението на СНАВР се осъществява от щаба за изпълнение на ОПЗБ и щаба за изпълнение 

на областния план на област Видин.  

При силни земетресения и наводнения по поречието на язовирите: „Търговище” и  „Върбово”, 

управлението на спасителните работи се осъществява от изнесени пунктове за управление. 

При радиационна авария в АЕЦ – Козлодуй, общото управление се осъществява от Щаба за 

изпълнение на ОПЗБ. От състава на Щаба за изпълнение на  ОблПЗБ се излъчва оперативна 

група с място на работа в град Лом. 

Непосредственото управление на СНАВР в огнищата на поражения се осъществява от щаба за 

изпълнение на ОПЗБ чрез изнесени оперативни групи. 

Извеждането на работниците, служителите и населението от застрашените райони се 
осъществява от изнесени пунктове за управление. 

 

ИНФОРМИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Информирането на населението за вероятни или станали бедствия, аварии и катастрофи се 
извършва от Председателя или Заместник - председателя на щаба за изпълнение на ОПЗБ по 

съществуващата система за оповестяване и чрез местните електронни медии  на явен текст. 

 

 

 



 

 

 

 

 

СЕКРЕТАР 

НА ЩАБА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО – ЧУПРЕНЕ 

 

 

........................................................................... 

                        ГЕОРГИ  ГРУЕВ 

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А  Ч У П Р Е Н Е 

3950 с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс: 09327/2402, e-mail: ob_chuprene@abv.bg     
http://chuprene.соm 
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КАРТА 

ОБЩИНА   ЧУПРЕНЕ 
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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.соm 
 
 

З А П О В Е Д 

 

№ 296/17,09,2013 г. 

с.Чупрене  

  

относно:  създаване на щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия в 
община Чупрене. 

 

На основание чл.65, ал.2 от Закона за защита при бедствия 

 

НАРЕЖДАМ : 

               Да се създаде щаб за изпълнение на общинския план за 
защита при бедствия и за взаимодействие с щабовете по чл. 62а, 
ал. 2, чл. 63, ал. 2 и чл. 64, ал. 1, т. 10. 

Ръководител на щаба: 
Ваньо Костадинов Костин – кмет на община Чупрене 
Зам.ръководител: 
 Асен  Емилов Джунински – секретар на ОбА 
Секретар: 
Георги Атанасов Груев – гл.специалист „Екология и др.“ 
Членове: 
1.  Яни Ангелов Милчин –км.наместник с.Търговище 
2.  Еленко Антов Еленков-км.наместник с.Върбово 
3.  Ваньо Боянов Тодоров-км.наместник с Протопопинци 
4.  Яким Цанков Марков-км.наместник с.Репляна 
5.  Илиян Любенов Михайлов-кмет с.Горни Лом 
6.  Михаил Кирилов Михайлов-км.наместник с.Долни Лом 
7.  Красимир Иванов Кирилов-км.наместник с Средогрив 
8.  д-р Николай Борисов Лазаров 
9.  полицейски инспектор Алексей Александров - РПУ 
Белоградчик 



10.гл.инспектор Пламен Петров – началник на РСПБЗН-
Белоградчик 
  При необходимост в състава на щаба могат да бъдат включени 
специалисти и от други институции и организации. 
 
Основни задачи на щаба за координация: 
 
1.Извършва анализ и оценка на обстановката и координира 
действията при спасителни и неотложни аварийно-
възстановителни работи. 
2.Контролира изпълнението на задачите и прилагането на 
мерките за овладяване на бедствието. 
3.Предлага мерки за намаляване на щетите от възникналото 
бедствие сред населението, културните и материални ценности 
4.Всички членове на щаба са длъжни да участват в провежданите 
мероприятия 
5.След получаване на сигнал „Бедствие“ от дежурния при 
общински съвет за сигурност и управление при кризи, членовете 
на Щаба са длъжни да се явят незабавно в сградата на Общинска 
администрация Чупрене. 
 
               Препис от заповедта да се връчи на комисията за 
сведение и изпълнение. 

 

 

 

ВАНЬО КОСТИН 

Кмет на община Чупрене 
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 ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ В ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            
                                                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                         
Приложение 4 

ОБЩИНСКИ ЩАБ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ 

К  М  Е  Т 

0248870885 

ОБЩИНСКИ ЩАБ 
ОПЕРАТИВЕН       

ТРАНСПОРТ 

 

РАЙОННО 

УПРАВЛЕНИЕ 

„ПОЖАРНА 

БЕЗОПАСНОСТ И 

ЗАЩИТА НА 

НАСЕЛЕНИЕТО“ 

ТЕЛЕФОН 

112 

ДЕЖУРЕН ОБЩИНА 

0885024511 

 

СЕКРЕТАР  

НА ОБЩИНСКИЯ 

ЩАБ 

ГЛАВЕН 

СПЕЦИАЛИСТ 

„ЕКОЛОГИЯ“ 

ГЕОРГИ ГРУЕВ 

08823148354 



ТЕЛЕФОНИ - ПИН КОДОВЕ 

 

№ Име,презиме,фамилия длъжност Телефонен 
номер 

ПИН 
код 

1. Ваньо Костадинов 
Костин 

кмет 0885024887 1085 

2. Асен Емилов 
Джунински 

секретар община 0885032405 1086 

3. Георги Атанасов 
Груев 

гл.спец. „Екология“ 0882314835 1090 

4. Яни Ангелов Милчин км,нам с.Търговище 0885182947 1263 
5. Еленко Антов 

Еленков 
   км.нам.с.Върбово 0885242547 1091 

 6. Ваньо Боянов 
Тодоров 

км.нам.с.Протопопинци 0885242585 1260 

7. Яким Цанков Марков     км.нам. с.Репляна 0885242414 1261 
8. Илиян Михайлов    кмет  с.Горни Лом 0889110593 1258 
9. Михаил Кирилов 

Михайлов 
   км.нам. с.Долни Лом 0885242256 1259 

10. Красимир Иванов 
Кирилов 

км.нам.с. Средогрив 0885242603 1262 

11. д-р Николай Борисов 
Лазаров  

лекар 0887492148 1146 

12. Алексей 
Александров    

РПУ-Белоградчик 0885242844 1189 

13. Общ. администр.-
Чупрене 

Дежурен община 0885024511 1087 
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СПИСЪК  



НА  ПЛАНИРАНАТА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В СНАВР ТРАНСПОРТНА И ИНЖЕНЕРНА ТЕХНИКА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ  

 

 

 

 

№ техника регистрационен номер отговорник 

 СЕЛО  ЧУПРЕНЕ   

1.                ИФА  L-60                              камион ВН 2505 ВС ЛЮДМИЛ АНТОВ 

2.                MAN                                       камион ВН 8427 ВМ ВАНЬО  МИЛЕНКОВСКИ 

3.                ЩАЕР                                    камион ВН 0941 ВТ МИРОСЛАВ ТОДОРОВ 

4.                ГАЗ  53                                  камион ВН 20 74 ВАНЬО  МИЛЕНКОВСКИ 

5.                ГАЗ 53                                   камион ВН 28 67 ВОЛОДЯ ЙОЛКИЧОВ 

6.              ОТОЙЛ                              автобус СА 6030 НМ МИРОСЛАВ ТОДОРОВ 

7.              МИЦУБИШИ 4Х4                лекотоварен ВН 0304ВР МИРОСЛАВ МИЛКОВ 

8.              ТОЙОТА 4Х4                     лекотоварен ВН 7539 ВТ ТОШКО МРЪСЛЕНСКИ 

9.              МЕРЦЕДЕС ВИТО             бус  ВТ 03 07 ВТ ГЕОРГИ ГРУЕВ 

10.              ТОЙОТА    АВЕНЗИС         лек автомобил СА 8509 СХ ТОШКО МРЪСЛЕНСКИ 

11,               ХОНДА СИВИК                     лек автомобил ВН 5115 ВР АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ 

12.               ЛАДА                                     лек автомобил ВН 1086 БОГОМИЛ КАРАИВАНОВ 

13.              ТОЙОТА   7 местен              лек автомобил     ВН 7373 ВР ВОЛОДЯ ЙОЛКИЧОВ 

14.             БАГЕР  ИВАН МИЛЕНКОВСКИ 

15.             БАГЕР ХОЛАНД  ТОШКО МРЪСЛЕНСКИ 

16.             УАЗ 4Х4                                 лекотоварен ВН 2074 ТОШКО СТАНКОВСКИ 

 СЕЛО  ГОРНИ ЛОМ   

1.                 ГАЗ 53                                  камион ВД 0507 ТВ СТРАХИЛ ЖИВКОВ 

2.                 УАЗ 4Х4                               лекотоварен ВН 1023 ВН САШКО ИЦИН 

3.                 ПЕЖО БОКСЕР                   автобус СА 2625ВТ СТРАХИЛ ЖИВКОВ 

4.                 ЛАТВИЯ                               бус ВН 2237 ВН СТРАХИЛ  ЖИВКОВ 

5.                 ЮМЗ                                    багер  САШКО ИЦИН 

 СЕЛО  ДОЛНИ ЛОМ  КОСТАДИН  КОСТИН   

1.            КАМАЗ                            камион с кран СА 1448 КК КОСТАДИН КОСТИН 

2,            ЩАЕР                             камион с кран М 9094 ВА КОСТАДИН КОСТИН 

3,            БУЛДОЗЕР     С100  КОСТАДИН КОСТИН 

4,            УНИВЕРСАЛ                   трактор   

 ДГС „МИДЖУР“   

1, ГРЕЙТ  УОЛЛ ХОВЕР 5   4х4              лекотоварен СА 8076 ТЛ  

2, ВАЗ 21310 4Х4 ВН 6921 ВН  


