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I. УВОД  

  Общинският план за развитие като стратегически документ обвързва 

сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно 

дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически цели, 

свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината 

и устойчивото развитие.  

Настоящият документ съответства със стратегическите цели на ЕС в 

областта на регионалната политика, насочени към намаляване на 

икономическите, социалните и териториалните неравновесия и подобряване на 

жизнения стандарт и методите за управление, наблюдение и оценка в процеса на 

разработване и изпълнение на общинския план за развитие. Подготовката, 

общият дизайн и разработването на ОПР е съобразено със следните насоки и 

изисквания:  

 Съответствие на плана с принципите и правилата за прилагане на 

структурните инструменти в областта на регионалната политика на 

ЕС;  

 Координация и съгласуваност с европейските, националните и 

местните политики за конкуренция, опазване и подобряване на 

околната среда и равните възможности;  

 Осигуряване на информация и публичност на процесите на 

планиране и програмиране, финансиране, изпълнение, наблюдение 

и оценка в областта на интегрираното регионално и местно 

развитие;  

 Методологическите работни документи на ЕК за използване на 

индикатори и извършване на оценки;  

 Спазването на принципа на съфинансиране и допълняемост на 

местните собствени финансови ресурси за развитие със средства от 

държавния бюджет, фондовете на ЕС и други публични и частни 

източници. 

Общинският план за развитие е основният инструмент за управление на 

община Чупрене през следващите седем години. Той следва да интерпретира и 

конкретизира общата законодателна и стратегическа рамка на регионалното 

развитие в България и Европа, да изяви местната специфика и да предложи 

аргументирани решения за социалните, икономическите, екологичните, 

културните и управленските предизвикателства по пътя към устойчивото 

интегрирано и пространствено развитие на общината. 



 

Този документ е създаден по проект № 13-13-126/15.01.2014 г.  „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол върху 
изпълнението на политики на Община Чупрене“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

ст
р

.9
 

Съгласно определението в действащото законодателство за регионалното 

развитие Общинския план за развитие на община Чупрене е документ за 

стратегическо планиране на устойчиво интегрирано развитие на местно ниво, 

който се разработи в съответствие с предвижданията на областната стратегия за 

развитие на област Видин. Общинският план за развитие определя 

средносрочните цели и приоритети за развитие, като се отчетоха специфичните 

характеристики и потенциалът на общината, от една страна, и стратегическите 

насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за 

развитие, съдържащи се в съответната областна стратегия за развитие за периода 

до 2020 г., от друга страна. Документът е оперативен и отразява предвижданията, 

залегнали в устройствените планове в средносрочен и дългосрочен аспект. 

Той е основен елемент от системата документи за стратегическо планиране 

и програмиране на регионалното развитие. Обемът и съдържанието на документа 

се определят от разпоредбите на Закона за регионално развитие и правилника за 

неговото прилагане. Общинският план е разположен на най-ниското ниво за 

планиране и определя средносрочните приоритети и цели за развитието на 

общината. 

Общинският план за развитие се разработва за 7-годишен период на 

действие, който съвпада с периода на действие на областната стратегия за 

развитие, като плановият период на документа обхваща 2014-2020 г. 

Законодателната рамка въвежда задължително изискване за съгласуваност 

на ОПР с основните стратегически документи на европейско, национално и 

областно ниво. Общинския план за развитие на община Чупрене за периода 2014-

2020 г. е разработен в съответствие с предвижданията на Областна стратегия за 

развитие на област Видин (2014-2020) г., Регионалния план за развитие на 

Североизточен район (2014-2020), Националната стратегия за регионално 

развитие (2012-2022), Националната програма за реформи (2011-2015), 

Националната програма за развитие България 2020, стратегията „Европа 2020” от 

една страна и Общинския план за регионално развитие на община Чупрене за 

периода 2007-2013, актуализацията му и секторните местни стратегии от гледна 

точка на приемствеността им от друга. 

Чрез прилагането на единен поход и стандарти на планиране и 

програмиране на развитието на община Чупрене, взаимната обвързаност на 

Общинския план за развитие на общината със стратегиите и плановете на 

различните териториални нива, използването на механизми за широко 

партньорство и координация между органите и институциите, бизнеса и 

гражданското общество, както и на общи инструменти за финансово подпомагане 

се цели постигането на по-значим ефект и ефикасност за реализация на целите на 

местното развитие. 



 

Този документ е създаден по проект № 13-13-126/15.01.2014 г.  „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол върху 
изпълнението на политики на Община Чупрене“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

ст
р

.1
0

 

Изготвянето на настоящия документ е във връзка с изпълняван от община 

Чупрене проект № 13-13-126 от 15.01.2014 г. „Въвеждане на механизми за 

мониторинг и контрол върху изпълнението на политики на Община Чупрене“. 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд. Конкретно изготвянето на този анализ е обвързано с 

изпълнението на Дейност № 3 „Разработване на общински план за развитие за 

периода 2014-2020 г.”, от сключен Договор № 3 от 11.06.2014 г. с предмет 

„Консултантски услуги във връзка с обществена поръчка с предмет  

„Разработване на общински план за развитие за периода 2014 - 2020 г.” между 

община Чупрене и изпълнител - „Електра Консулт ЕООД. 

При разработването на ОПР са използвани следните методи:  

 

 Наблюдение – извършено при посещения на място и в Интернет;  

 Проучване – проучване на документи и получаване на директна информация 

от дирекциите на Общинска администрация - Чупрене, писма за получаване на 

данни до различни институции, изследване на опит, познания, мнения и 

събиране на предложения чрез въпросници и анкети и др; 

 Описание – създаване на писмени документи;  

 Анализ и Синтез – анализиране на базовата входяща информация и данни и 

обобщаване на резултатите; 

 Оценка – оценка на социално-икономическото състояние и степен на развитие 

на общината, оценка на възможностите за постигане на заложените цели, 

оценка на необходимите материални, човешки и финансови ресурси за 

изпълнение на плана;  

 Сравнение – сравняване на цифрови данните, факти, показатели и резултати от 

проучването и наблюдението и на тяхна база изводи и формулировки в плана; 

 Работа в екип – разпределение на задачите по експерти и съгласуване 

действията на екипа за изготвяне на ОПР с Общинската администрация на 

Чупрене; 

 SWOT анализ – анализ на силните и слабите страни, възможностите и 

заплахите за изпълнение на Общинския план за развитие на община Чупрене 

до 2020 г; 

 Индексен метод - сравняване равнището на даден статистически показател 

към момента и неговото равнище в минал период или към равнище прието за 

база; 

 Графични методи – за изобразяване на резултатите, фактите и тенденциите, са 

използвани геометрически изображения на функционална зависимост с 

помощта на линии на равнината. ОПР съдържа цветни таблици, графики, 

фигури, диаграми и схеми.  
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ОПР обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на 

местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, насочени към общия 

стремеж за по-висок стандарт и доходи на хората в община Чупрене, по-добра 

жизнена среда и качество на живот.  

 

Общинският план за развитие на община Чупрене 2014-2020 г. има 

характер на отворен документ, който може да се развива, усъвършенства и 

актуализира в съответствие с динамично променящите се условия.  

В процеса на разработване на ОПР 2014-2020 г. се проведоха две 

обществени обсъждания под формата на кръгли маси сред заинтересовани 

страни в общината (представители на администрацията, на гражданската 

общественост и на местния бизнес). Представените предложения и препоръки 

намериха приложение в изготвянето на настоящия документ. 

По проект № 13-13-126 от 15.01.2014 г. „Въвеждане на механизми за 

мониторинг и контрол върху изпълнението на политики на Община Чупрене“ е 

проведено анкетно проучване сред заинтересованите страни в община Чупрене – 

гражданска общественост, представители на местния бизнес и Неправителствени 

организации. Резултатите от проучването са с висока степен на представителност 

и въз основа на тях е изготвен „Анализ на заинтересованите страни в община 

Чупрене 2014 г.”. В този анализ са изведени основните проблемни области в 

общинското развитие и препоръките към провежданите общински политики. 

Отчитайки препоръките на заинтересованите страни в общината са взети 

предвид при формулирането на основните приоритети, специфичните цели, 

мерките за въздействие и конкретните дейности намерили приложение в третата 

част на изготвения ОПР 2014 – 2020 г. 
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   II. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА 

ЧУПРЕНЕ 

1. Природо-географска характеристика на община Чупрене. 

1.1. Географско положение. 

Община Чупрене се намира в северозападната част на Република България 

и съгласно разпоредбите на Закона на регионалното развитие (ЗРР) в 

Северозападенн район за планиране. Съгласно закона за Административно-

териториалното устройство на Република България (ЗАТУРБ), община Чупрене е 

в състава на административна област – Видин. 
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Община Чупрене е разположена на площ от 327.32 km² и е една от 

единадесетте общини в границите на област Видин (общините Белоградчик, 

Бойница, Брегово, Видин, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и 

Чупрене).  

Общината 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, както и с община Княжевац в Р. Сърбия . 

Територията, която заема община Чупрене е 327 кв. км. и има приблизително 

кръгла форма с радиус 13 км.  

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. Релефът е 

предимно планински, силно пресечен и с голяма разлика в надморските височини. 

Най-високата точка е първенецът на западна Стара планина вр.”Миджур” – 
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2 168м., а най-ниската точка е край махала Фалковец, точно на север от връх 

“Миджур” – 320м.  

Географското разположение, климатът и релефът на Община Чупрене 

предопределят наличието на благоприятни условия и предпоставки за 

приоритетно развитие на отделни отрасли на икономиката на общината,  като 

селско стопанство и в частност животновъдство, горско стопанство, зимен, селски 

и еко туризъм, преработка на селскостопанска продукция и други. 

1.2. Териториални и поземлени ресурси.  

Разпределението на територията на Областта между съставляващите я 

общини е представено на Таблицата по-долу: 

Таблица 1: Разпределение на територията на Област Видин по общини: 

№ ОБЩИНА ПЛОЩ 

1.  Община Белоградчик 410,7 кв.км 

2.  Община Бойница 165,8 кв.км 

3.  Община Брегово 179,2 кв.м 

4.  Община Видин 501,3 кв.км 

5.  Община Грамада 184,2 кв.км 

6.  Община Димово 402,5 кв.км 

7.  Община Кула 291 кв.км 

8.  Община Макреш 228,8 кв.км;  

9.  Община Ново село 109,5 кв.км;  

10.  Община Ружинци 232,6 кв.км;  

11.  Община Чупрене 327,3 кв.км.: 

 

Община Чупрене е разположена на площ от 327.32 km², което съставлява 

10.78% от територията на Видинска област (общината е четвърта по големина в 

областта), 1,84% от територията на Северозападен район, и 0,29% от територията 

на България. 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 на общината. 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 
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2,5 пъти по-висока от тази на областта – 20,5% и значително по-висока от 

залесеността средно за страната – 33,7%. 

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

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

Разпределение на територията на общината между осемте населени места 

в нейните граници е представено в представената таблица: 

Таблица 2 Разпределение на територията  на общината по населени места: 

№ Населено място Площ (км2) 
Надморска 

височина (м) 

 % от 

територията 

на общината 

1 с.. Чупрене  70 668 428 21,59 

2 с. Горни Лом 83,565  430 25,51 

3 с. Долни Лом  39 735 342 12,13 

4 с. Средогрив 22 153  277 6,77 

5 с. Репляна 37 578 481 11,48 

6 с. Търговище 22 131  350 6,76 

7 с. Протопопинци 10 296 276 3,15 

8 
с. Върбово 

41 190 480 12,58 

  ОБЩО 327 330 836,3 100,00% 

 

В сравнение с останалите общини от област Видин, прави впечатление, че 

община Чупрене е с нисък процент на земеделската земя, което е обусловено от 

големите площи горски територии 
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Табл. 3  Баланс на територията на общините в област Видин към 2012 г.:  
Област 

Видин 

Общини 

ОБЩО 

(дка) 

Територия по вид 

Земеделска Г орска Населени 

места и други 

урбанизи 

рани 

територии 

Водни 

течени я и 

водни 

площи 

За добив на 

полезни 

изкопаем и 

За 

транспорт и 

инфраструкт 

ура 

Общо в т.ч: 

обработв 

аема 

площ 

от нея: 

поливн а 

площ 

Видин 1 971 257 1 194 

787 
632 515 53620 466903 106 355 44 892 710.5 11 319 

Белоградчик          

Бойница 165 700 126 987 111 445 0 29 984 5 415 500 0 2 814 

Брегово 179 221 _ 139 379 0 23 349 2 000 _ 0 _ 

Видин 496 729 361 937 - 53 620 55 161 70 780 34 507  4 344 

Грамада 184 172 131 097 111 659 0 37 985  1 491 0 1 426 

Димово - - - - - - - - - 

Кула 280 071 207 757 - - 56 675 9 921 4 495 119,5 1 103 

Макреш 228 789 139511 115 096 0 79 676 5 950 2 622 581 615 

Ново село 109 259 89 452 79 413 0 2 457 6 165 403 0 370 

Ружинци _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Чупрене 327 316 138 046 75 523 0 181 616 6 124 874 10 647 

 

1.3. Релеф. 

Община Чупрене е част от област Видин и Северозападен район за 

планиране на Република България. Релефът на Северозападен район 

представлява съвкупност от равнини, низини, планини, хълмисти възвишения, 

проломи и речни долини.  

Територията на общината заема части от западния Предбалкан и Стара 

планина. Релефът е предимно планински, силно пресечен и с голяма разлика в 

надморските височини. Най-високата точка е първенецът на Чипровска планина 

вр.”Миджур” – 2 168м., а най-ниската точка е край махала Фалковец, точно на 

север от връх “Миджур” – 320м.  

Общият наклон на топографската повърхнина е на север-североизток към 

Дунавската равнина. Според морфографската подялба на страната територията на 

общината принадлежи към Западната мизийска равнина, Предбалкана и Главната 

Старопланинска верига. Средните наклони на склоновите повърхнини се 
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променят от 7º-10º в хълмистите участъци до 20º-25º в обхвата на Свети 

Николска планина. Протичат слаби позитивни движения на земната кора. 

Съвременният релеф отразява сложния геоложки строеж на територията 

на контакта Дунавска равнина – Предбалкан – Стара планина. Формирането му е 

свързано с проявата на денудационните, ерозионните, карстовите и 

акумулационните процеси. Хълмистите пространства на север са оформени от 

неогенски пясъци и варовици. На юг и югозапад в релефа се открояват изолирани 

моноклинални възвишения на Западния Предбалкан, разделени от дълбоко 

врязани долини. Изградени са от триаски конгломерати и юрски варовици, 

създаващи среда за активни ерозионни и карстови процеси. В структурите на 

Старопланинската верига участват палеозойски гранитоиди, припокрити от 

конгломерати, пясъчници, алевролити, варовици. При разкриването им на 

повърхността се създават условия за развитие на ерозионни процеси. 

Релефът оказва влияние за развитието и разпространението на 

растителния и животински свят. Покриването на по-изявените във височинно 

отношение релефни форми с горска растителност и раздвижеността на терена 

придава своеобразен характер на ландшафта на южната и югозападната част на 

общината.  

Релефът по течението на река Чупренска и притоците на р. Лом са силно 

нагънати и прорязани от множество долове. В околността на Чупрене има скални 

образования и пещери. 

Литоложката основа създава предпоставки за формиране на добри водни, 

почвени и горски ресурси. В същото време, тя способства за образуване на средни 

до големи наклони на повърхността, активно протичане на ерозионни процеси и 

проява на свлачищно-срутищни явления с негативно влияние върху 

стопанисването на земите. 

В общината са разположени т.нар. "Глами", които по своята същност са 

природни възвишения, образували се преди хиляди години от скали, потъвали от 

единия им край и издигнати от другия им край. Впоследствие се оформят няколко 

такива. 

Релефът, съчетан с климатичните особености в общината, е предпоставка 

за развитие на селското стопанство и промишлеността. 

1.4. Геоложки строеж и полезни изкопаеми 

Територията на общината се характеризира със сложни геоложки условия 

и наличие на дълбоки разломи и разнообразна геоложка структура, дължащи се 

на разположението й в неконтактната зона между Предбалкана и 

Старопланинските синклинални разломи и флексурни огъвания.  
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В геоложко отношение територията е изградена от най-старите 

палеозойски скали, триаски и юрски материали и палеоген, представени от 

варовици, мраморизирани варовици, мергели, габро. Активният геоложки живот 

в началото на неозойската ера и младоалпийският тектонски цикъл са причина за 

образуването на големи земни гънки (антиклинали в Старопланинската верига). 

Геоложкият строеж позволява провеждането на всички видове гражданско, 

жилищно и инженерно строителство.  

Общината както и цялата Видинска област е бедна на полезни изкопаеми. 

Геоложкият строеж и полезните изкопаеми на община Чупрене са тясно свързани 

с литоложките особености на тази част на страната.  

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 имало изградена и флотационна фабрика. 

Добивите са спрени заради ниските залежи. 

Към настоящият момент има възможност за добиване на малки количества 

инертни материали (основно пясък) по поречията на реките в общината. 

1.5. Климат. 

Територията на общината се намира в умереноконтиненталната 

климатична област. Климатът на областта се формира под влиянието на океански 

въздушни маси на умерените ширини, които нахлуват от северозапад и запад, и 

на континентални въздушни маси, които нахлуват предимно от североизток. 

Широката отвореност на север е главният фактор за свободния достъп на 

континенталните въздушни маси на цялата територия на общината. 

Европейско-континенталната климатична област обхваща Северна и 

Средна България (без Черноморието), заедно с прилежащите им планини.  

Географското положение на община Чупрене обуславя умерено-

континентален климат със сравнително студена зима и горещо, с недостатъчно 

валежи лято. Средногодишната температура е 11.2 С, като най-топъл е месец юли 

със средна температура 23.1 С, а най-студен – януари –1.7 С. Валежите са 

сравнително добре разпределени по сезони, като в по-високите райони достигат 

до 800 мм/м2. Годишният максимум на валежите е през май - юни, с отбелязан 

есенен валежен минимум – октомври. Равномерно разпределените валежи 

спомагат за нормалното развитие на растенията и формирането на висок добив. 

През зимата около 60 дни има снежна покривка, като значително по-трайна 

е тя в планинските райони на Стара планина. Преобладаващите ветрове са от 

северозапад, но през зимата са по-често от изток – североизток. 

Продължителността на слънчевото греене е 2050 часа средно годишно. 

Речният отток е непостоянен, има дъждовен режим с максимум през 

пролетта. Отводнява се от река Чупренска и притоците на р. Лом. 
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1.6. Водни ресурси. 

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 

събира с р. 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 вливат в река Лом. Останалите реки и потоци са къси и 

с непостоянен дебит. 

Реките в общината имат своя принос и рекреатично въздействие като 

естетически елемент от живописния ландшафт на региона, но и като 

туристически ресурс, с предоставяне на възможности за риболов,  разходки и еко 

туризъм. 

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. Отточният коефициент (% от валежите) 

средно за района е 42% като достига стойности до 61% в най-високите планински 

територии. Сумарното изпарение от речните басейни е относително високо в 

равнинно-хълмистите участъци – 500 мм/год, с по-ниски стойности в 

планинската част (400 мм/год). Реките са определяни като средно до силно 

поройни със средна честота на речните прииждания от 3 до 8 пъти годишно. 

Територията на общината се отличава с добра водоносност, умерено 

изпарение и слаби колебания на речния отток, но речните системи се 

характеризират като поройни, с проломен характер на долинните врязвания и 

наличие на свлачищно-срутищни форми в склоновете. На това основание важно 

значение за стопанската практика имат хидротехническите корекции и 

завиряванията.  

Подземните водни ресурси имат предимно карстов произход, или са 

локализирани в района на речните тераси. Те са формирани в чакълесто-

песъчливите  хоризонти, като са в пряка хидравлична връзка с водите басейни в 

общината, а нивото им се определя от водните стоежи в речните корита. 

Стопанското им значение е ограничено и с малки изключения /карстов извор при 

с.Долни Лом, включен във водопроводната мрежа/ обслужват домакински нужди-
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поливане на малки зеленчукови градини. Разпределението на кладенците в  

населените места е както следва: 

Табл. 4  Местоположение и брой кладенците в община Чупрене към 2012 г.: 

НАСЕЛЕНО МЯСТО БРОЙ КЛАДЕНЦИ 

С. ГОРНИ ЛОМ 104 

С.ЧУПРЕНЕ 92 

С.ДОЛНИ ЛОМ 22 

С.ПРОТОПОПИНЦИ 30 

С.РЕПЛЯНА 6 

С.СРЕДОГРИВ 53 

С.ВЪРБОВО 20 

С.ТЪРГОВИЩЕ 1 

О Б Щ О 328 

 

Чувствителен дял във водния баланс на общината са  и изкуствени 

водоеми, заемащи площ от 50 дка. 

 Табл. 5  Язовири в община Чупрене към 2012 г.: 

Наименование 
Залята площ, 

дка 
Полезен обем, х. м3 

Язовир “Дедин дол” 

в землището на 

с.Търговище 

44.0 290 

Язовир в землището 

на с.Върбово 

5.6 24 

ОБЩО 49.6 314 

 

Водните ресурси на Общината се формират предимно от речните води, 

които се използват в т.ч. за питейно-битови и промишлени нужди, което изисква 

повишено внимание към тяхното опазване и поддържане. Това включва както 

повишен контрол върху замърсяванията, така и предприемането на мерки за 
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почистването на речните корита от плаващи наноси и укрепването на речните 

брегове, където това е необходимо, съгласуване на изгражданата транспортна и 

друга инфраструктура с характеристиките на релефа и наличния потенциал за  

провокиране на ерозионни процеси.  

1.7. Почви. 

Почвената покривка е обусловена от геоложкия строеж и отразява 

влиянието на континенталните климатични условия, планинския и хълмист 

релеф и растителната покривка.  

Землището на община Чупрене е включено в западнопредбалканския 

район, като преобладаващи  почвени видове са сивите горски  и светлосивите 

псевдоподзолисти горски почви. Същите са слабо хумусни, слабо  запасени с 

хранителни вещества, силно кисели,  което затруднява отглеждане на култури 

позволяващи интензивни технологии. 

Сивите горски почви се характеризират се с добре оформен илувиален В-

хоризонт, диференциран профил с висок сорбционен капацитет на ила и 

наситеност с бази (по-висока от 50%). При отсъствие на ерозия те са напълно 

развити, дълбоки почви с профил от 90 – 100 см до 150 – 200 см. Повърхностният 

хоризонт А обаче е слабо мощен –  от 18 до 25 см при по-тежките почви и до 35 см 

при по-песъчливите почви. Механичният състав е разнообразен. Хумусното 

съдържание под целините е сравнително високо (3-4%), но в нивите варира от 1 

до 2,5%. Благоприятстват отглеждането на широка гама зърнени, технически 

култури и трайни насаждения.  

В планински условия под букова и иглолистна растителност са се 

формирали кафяви горски почви. Характеризират се с дълбочина на профила от 

40 до 70 см, малка мощност на хумусния хоризонт, кисела реакция, ниски хумусни 

запаси, нисък сорбционен капацитет, добра дренираност. Малък дял от тях (върху 

обезлесени вторично затревени пространства) имат значение за земеделието – 

отглеждане на картофи и малини, или използването им за пасища и ливади. 

Силно податливи са на деградация при наличие на несъобразено антропогенно 

натоварване. 

За карстовите терени присъщи са азонални плитки хумусно-карбонатни 

почви  (рендзини). Почвената покривка на рендзините е фрагментирана от голи 

варовити скали и карстови образувания. Мощността на профила им достига 30 см, 

с включения на скални късове и високо съдържание на активни карбонати. 

Съдържанието на хумус варира от 2 до 10-12% при надморска височина над 800 м. 

Тези условия препятстват ефективното им стопанско усвояване. Азонално 

представени са и наносните почви (Fluvisols), формирани в речните тераси. 

Подходящи са за отглеждане на зеленчуци, овощия, ливади. В непосредствена 

близост до речните легла те са заети от влаголюбива естествена растителност. 
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Орографските особености на района не благоприятстват ветрова ерозия, но 

създават условия за водна такава. Големите наклони на терените, обемът и 

интензивността на валежите, в съчетание с почвените условия са част от 

факторите, които определят интензивността на ерозията. Естествената ерозия се 

ускорява под влияние на човешката дейност. Важен факт е, че скоростта на ерозия 

е различна при различните типове растителна покривка. Незасетите 

обработваеми земи са подложени на около 30 пъти по-интензивни ерозионни 

процеси в сравнение с почви под горска покривка. Горските масиви със своите 

водозадържащи функции имат значителна роля за предотвратяване на 

ерозионните процеси.  

1.8. Биоразнообразие. 

Територията на Община Чупрене не е напълно проучена по отношение на 

съществуващия растителен и животински свят. Систематизирана и достоверна 

информация идва от провежданите през годините теренни проучвания и 

наблюдения на експертите от Природонаучен музей – Белоградчик  и инцидентни 

проучвания от научни работници върху растителния и животински свят.  

Флора. В биогеографско отношение територията на Общината се отнася 

към два района на  Балканската провинция – Предбалкански и Старопланински 

район. В миналото районът е бил покрит с гъсти гори, но в процеса на 

антропогенизация на мястото на някои горски екосистеми са създадени 

агроекосистеми или пък по естествен път са възникнали вторични горски, 

храстови и тревни формации. 

Многообразието на релефа и климатичните условия на района, са причина 

за формирането на изключително разнообразни растителни съобщества. Пример 

в това отношение е  резерватът “Чупрене” ,  създаден    да съхрани най-северното 

естествено местообитание на обикновен смърч (Picea abies) в България. В 

резервата се намира  ценно находище на клек (Pinus mugo), а в буферната зона 

могат да се видят еталонни букови гори.  

Растителният свят на региона включва около 1000 вида, като над 60 от тях 

са редки и застрашени от изчезване. Тук на сравнително малка територия се 

срещат почти всички характерни за България типове местообитания. В същото 

време на места са се създали уникални условия за формиране на т. нар. ендемитни 

видове. Такива български ендемити са: червената скална роза (Sempervivum 

erythraeum), йордановата камбанка (Campanula jordanovii), пеперудовиден салеп 

(Orchis papilionacea), стефчовата тлъстига (Sedum stefco). Сред най-интересните 

Балкански ендемити се открояват: ванеровата симфиандра (Simphyandra wanery), 

високата бисерка (Melica altissima) и терциерения  реликт -  сръбска рамонда 

(Ramonda serbica). 
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В Стара планина се наблюдават добре запазени гори от обикновен смърч 

(Picea Abies). В района присъствие има формацията на мизийския бук (Fageta 

moesiace), която в по-ниската част на планината се сменя от формацията на 

горуна (Querceta dalechampii). В по-ниските части има значителни пространства, 

заети от смесени гори на цер (Quercus cerris) и благун (Quercus frainetto). На много 

места в Предбалкана естествената растителност е силно разпокъсана от 

земеделски терени. Присъствието на храсталаци от драка (Paliurus spina-christi) 

свидетелства за деградирането на горската растителност. Върху карбонатните 

терени са се настанили ксеротермните тревни формации на белизмата, 

луковичната ливадина и садината. 

Лечебните растения са част от растителните съобщества на общинската 

биота. Формирането на фитоценозите е резултат от специфичните геоекологични 

условия на района. Съгласно биогеографското райониране на България, 

територията на Община Чупрене попада в два големи района – Предбалканския 

подрайон на Севернобългарския и западната част на Планинския. Това обуславя 

наличието на определени растителни формации, характерни за съответните 

райони.  

          Богатството на растителните съобщества в общината предопределя и 

значителен по своя размер видов състав от лечебни растения. Експлоатацията на 

това природно богатство крие опасност от деградиране на растителните ценози и 

поставяне под въпрос съществуването на определени растителни видове. За да 

може да се използват и да се опазят находищата от лечебни растения, е 

разработен конкретен раздел от Общинската програма за опазване на околната 

среда – „Лечебни растения“, който пространно регламентира въпросите по 

времето, начина и количеството на добитите билки. 

        Практическа мярка по защита на лечебните растения е Решението на 

Общинския съвет /№95 от 29,03,2001г./ за определянето на  такса за ползване на 

лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти общинска собственост. 

Въведени са  необходимите формуляри за издаване на позволителни за ползване 

на  лечебни растения. 

Фауната на Общината е взаимносвързана с определени екологични 

предпоставки, осигурявани от растителността, климата, водите, антропогенното 

въздействие. Разглежданият животински свят може да бъде отнесен към 

Северната зоогеографска подобласт на България. В нея преобладават сухоземни 

животни, характерни за Средна и Северна Европа.  

В региона са установени около 180 вида птици, 53 вида бозайници, от които 

14 вида прилепи, 11 вида земноводни и 15 вида влечуги. 

Птиците са най-добре представената група гръбначни животни. Тук се 

срещат и видове, които са световно застрашени. Такива са белошипата ветрушка 
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(Falco naumani) и ливадният дърдавец (Crex crex). Голяма част от птиците попадат 

сред видовете с европейско природозащитно значение – черен щъркел (Ciconia 

nigra), червена каня (Milvus milvus), полски блатар (Circus cyaneus), ловен сокол 

(Falco herug), бухал (Bubo bubo), забулена сова (Tyto alba), и др. Това голямо 

разнообразие на орнитофауната се дължи на факта, че от тук преминава един от 

главните прелетни пътища на птиците в Европа – “Via Aristotelis”, както и на 

изключителното разнообразие от местообитания. 

Бозайниците са друга голяма група животни, отличаваща се  със своето 

богатство. Сред включените в Червената книга на България са – видрата (Lutra 

lutra), златката (Martes martes), вълкът (Canis lupus), както и всички видове 

прилепи. Видрата и сляпото куче (Spalax leucodon) са включени и в световната 

червена листа на IUCN (Международен Съюз за Защита на Природата) в 

категорията “Уязвими”. Копитните са представени от сърната (Capreolus 

capreolus), благородният елен (Cervus elaphus) и дивата свиня (Sus scrofa). 

В миналото горите на района са били обитавани от най-голямата 

европейска котка –  рис (Felis lynx). Този изчезнал преди повече от 50 години 

бозайник, се настанява отново в пограничния регион на Западна Стара планина. 

Основание за това твърдение е  наличието на разширяваща ареала си рисова 

популация на съседната сръбска територия, както и зачестилите случаи на 

наблюдение в общината на рис, в райони, граничещи с биосферния резерват.  

Качествените, автохтонни  местообитания, с богата хранителна база, 

крайно ограниченото човешко присъствие върху значителни погранични 

територии и защитните функции на биосферния резерват „Чупрене“, са все 

предпоставки, които доведоха до появата и на кафявата мечка, чиято популация 

бавно бележи ръст.  Видовото разнообразие при рибите не е голямо, тъй-като в 

региона липсват големи пълноводни реки и други естествени водоеми. Горните 

течения на извиращите от тук реки са чисти и се обитават от  балканска пъстърва. 

Срещат се познатите на всички риболовци – черна мряна, речен кефал, уклей и др. 

Типични обитатели на язовирите са шарана, костура, бабушката, толстолоба, 

сома. 

Обитаващата района шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), е  

включена в Световната червена листа на IUCN. От 16 установени за страната вида 

змии, в региона се срещат седем, сред които и двете отровници – пепелянка 

(Vipera beros) и усойница (Vipera amodites). 

1.9.  Защитени територии и защитени зони 

 Защитените територии /ЗТ/ са формирования, целящи  опазване  на 

отличаващи се със запазени или  малко повлияни от антропогенната дейност 
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природни територии, със съхранени абиотични и биотични фактори на 

средата,богато биоразнообразие, ландшафт с висок естетически потенциал.  

              Закона за защитените територии категоризира природните обекти, 

тяхното предназначение, режима на опазване и ползване, начина на обявяване и 

управление. Въпросната категоризация определя шест вида защитени територии: 

 резерват;  

 национален парк;  

 природна забележителност; 

 поддържан резерват; 

 природен парк; 

 защитена местност.  

        На територията на община Чупрене, са разположени следните защитени 

територии: 

-  резерват “Чупрене” , включен през 1977 г. е в списъка на биосферните 

резервати по програмата "Човек и биосфера" на ЮНЕСКО 

-  защитени местности  – „Миджур”, „Чупренски буки”; 

-  природни забележителности  

  „Леви и десни сухи печ 

 „Гардата“; 

  „Белоградчишки скали”- част 

            Режимът на опазване и ползване на всяка защитена територия е определен 

в съответната заповед за обявяването ѝ. Защитените територии в общината 

нямат  изготвени планове за управление.  

  

Табл. 6  Разпределение на Защитените вековни и забележителни дървета 

по общини в област Видин към 2012 г.: 

 

№ 

 

Вид на 

ЗПО 

Документ за 

обявяване 
Местонахождение Възраст 

Н 

(м) 

Обик. 

на 

1,3м 

1 2 3 4 5 6 7 

община Чупрене -1 бр. 

1959 Л.дъб 

Зап. №Рд-

564/08.05.2003 

г. (ДВ бр. 

54/2003 г.) 

с..Репляна,общ.Чупрене, 

обл.Монтана 
300 16 4,30 

 

Екологична мрежа „Натура 2000” 

         Националната екологична мрежа НАТУРА 2000 е единна система от 

функционално свързани помежду си защитени зони с висока природозащитна 

значимост, спрямо които се прилагат координирани дейности за опазване на 
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биологичното разнообразие с цел дългосрочното опазване на видовете, 

хабитатите, екосистемите и ландшафтите 

              На територията на община Чупрене са обявени 2 защитени зони - по 

Директивата за запазване на природните местообитания и на дивата флора и 

фауна и  Директивата за опазване на дивите птици. 

             Най-голямата по площ и най-значима, от гледна точка на биоразнообразие 

за областта, е защитена зона "Западна Стара планина и Предбалкан", обявена по 

Директива 92/43/ на ЕС за опазване на природните местообитания и дивата 

флора и фауна (за хабитатите), код BG0001040. Зоната е с обща площ 219 7158,480 

дка  и обхваща части от територията на областите Видин, Монтана и София. В 

рамките на област Видин, защитената зона покрива изцяло територията на 

община Чупрене. 

            Защитена зона “Западен Балкан” е предложена по Директива  79/409 за 

опазване на дивите  птици, код BG002002, с обща площ 1468204,800 дка с цел 

опазване на няколко десетки вида птици, включени в Червената книга на 

България, както и такива със значение за Европейския съюз. В защитената зона се 

срещат над 60 вида птици, 31 от които са включени в Червената книга. От 

европейска значимост са 22 вида птици. В тази защитена зона могат да се 

наблюдават черен и бял щъркел, черношипа ветрушка, лещарка, нощни птици, 

няколко вида орли, соколи, кълвачи и много др.  

 

1.10. Геостратегическото положение и природните ресурси като потенциал за 

развитие. 

Географските дадености и геостратегическото положение на всеки един 

регион са един от най- важните фактори за досегашното му развитие, а също и 

потенциал за бъдещото му развитие. Общината граничи с общините Белоградчик, 

Ружинци и Чипровци, както и с община Княжевац в Р. Сърбия. 

 Обобщеният анализ показва, че територията на община Чупрене се 

отличава с висок природен потенциал. Територията на общината е разположена 

в екологично чист район без значителни антропогенни изменения и 

замърсявания. 

Наличието на природни забележителности, съчетанието на различни 

релефни форми с благоприятни климатични условия са предпоставки за развитие 

на отдиха и различни форми на туризъм. Неизползвани да настоящия момент са 

потенциалните възможностите за развитие на зимните спортове, които 

предлагат склоновете на Стара планина и сравнително голямата надморска 

височина, която определя нормалната продължителност на зимния сезон. За 

сравнителен пример за изграден ски център може да послужи курорта „Стара 

планина” в подножието на вр. Миджур в Р. Сърбия. 
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 Природните дадености и запазеното културно-историческо наследство са 

възможност за привличане на инвестиции в един нов и нетрадиционен за 

региона отрасъл на икономиката – селския и екологичния туризъм.   

Приоритет на общината в следващия програмен период ще бъдат именно 

изготвяне на проекти с насоченост към развитието на туризма и неговите 

приложими форми в община Чупрене. 

 Община Чупрене има добро географско местоположение и природен 

потенциал за развитие. Значителен е ресурсът на Общината за развитие на 

животновъдство и горско стопанство, в които сектори има и натрупан опит. 

Животновъдството и горското стопанство са перспективни за развитие сектори. 

Потенциал за развитие има в развитието на биологичното земеделие. 

Перспективите за развитие на този отрасъл са свързани с навлизане на нови 

инвестиции, технологично обновление и значително подобряване на качеството 

на продукцията, както и професионален маркетинг на произведената 

продукция, както и изграждане на предприемачески дух в местното население. 

 Към настоящият момент обаче, анализите показват, че възможностите 

предоставени от благоприятното геостратегическо положение на общината не 

се използват достатъчно, особено от лицата и фирмите в частния сектор. По – 

ефективното използване на положителните страни на подобно 

геостратегическо положение ще залегне и в бъдещите приоритети и цели за 

развитие на община Чупрене. 

 

2. Културно-историческо наследство 

Географските характеристики на територията на Община Чупрене, 

разположена в западната част на Стара планина и Западния Предбалкан са 

предпоставката за заселване на различни цивилизации по територията още от 

Древността и за пространственото развитие на селищната структура в миналото 

и настоящето. В тази връзка, културното наследство в района е резултат от 

дългогодишното напластяване на отминали цивилизации и епохи, които носят 

специфична памет и идентичност на мястото.  

  Последните политики на ЕС са ориентирани към управление и свързване 

на екологичните, ландшафтни и културни ценности на регионите и 

реализиране на местния потенциал за развитие на общините и регионите. 

 В този смисъл пространственото и социално-икономическо развитие на 

територията ще бъде ориентирано към културното наследство в общината и 

природните и културни ландшафти, които изразяват регионалната специфика. 

Това са факторите, които имат водеща роля в устройството на територията и 

регионалното развитие. 
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 Първите данни за живот по територията на общината датират от древни 

времена. В околностите на близките села Върбово и Търговище в пещери са 

открити останки от глинени съдове. В района на село Чупрене и близките села 

са намерени находки, датиращи от бронзовата и желязната епоха. 

 Доста повече са находките, останали от римски времена. Това е съвсем 

естествено, като се вземе предвид близостта на планинския проход „Свети 

Никола“ (1452 м н.в.), а също така и наличието на медна руда близо до селото 

(Чупрене лежи на линията на медната руда Бор (Сърбия) — Чупрене — Горни 

Лом — Чипровци). Входовете на галериите, експлоатирани и през миналия век, 

се виждат и до днес. 

 Предполага се, че името на село Чупрене е свързано с добива на медна 

руда (купрум). Това е най-вероятния произход на името на село Чупрене. През 

вековете то търпи промени, за да се стигне до днешното. В околностите на 

селото са открити останки от древни крепости (а може би на сигнални постове, 

използвани от римските войски за сигнализация при опасност). 

 При завземането на България от турците селото вече е съществувало — 

споменава се в регистъра на Видинския санджак от 1454/1455 г. Споменато е 

под името Чупрен в описанието на Жером-Адолф Бланки на пътуването му от 

Белоградчик към Ниш през 1841 г. След Освобождението селото се развива 

бързо и населението през годините достига 1800–2000 души. През турско време 

в селото се заселват саксонски рудари. 

 След 1944 г. община Чупрене се развива усилено в областите дърводобив, 

свиневъдство, текстилна промишленост, отглеждане на едър рогат добитък и 

други. 

 Във всяко населено място от територията на общината има изградени 

църковни храмове, които са паметници на културата. В три от населените места 

те са с категория “Национално значение”: 

1. Църквата “Свети Николай” с.Търговище – архитектурно-художествен 

паметник на културата – ДВ бр.39/73 г. Храмът е изграден в далечните 

1870-1872 години в самостоятелен имот, намиращ се в исторически 

утвърдил се център на селото. Сградата е изградена изцяло от камък, 

като трикорабна базилика. Дебелината на стените е 120 – 130 см. 

Основите на сградата завършват с много добре оформен каменен цокъл. 

Тя е равнопоставена като градеж и размери с църквата на Лопушанския 

манастир. И двете са определени като най-големите трикорабни църкви 

на северозападния район. Особено внимание е обърнато на “външната 

орнаментална пластика”, която е определена като “рядко явление в 

нашата архитектура”. В заключение може да се каже, че църквата в 
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с.Търговище е едно изключително достижение на култовото 

строителство в северозападна България. 

2. Църквата “Св.Параскева” с.Горни Лом - архитектурно-художествен 

паметник на културата – ДВ бр.54/73 г. Храмът е изграден през 14 век. 

3. Църквата “Св.Йоан Кръстител” – с.Върбово – Народна старина – ДВ 

бр.69/27 г. и архитектурно-художествен паметник на културата – ДВ 

бр.54/73 г. Храмът е изграден през 16 век. 

 Останалите 5 църкви са паметници на културата с местно значение и са 

обявени, както следва: 

4. Църквата “Света Троица” с.Долни Лом - художествен паметник на 

културата от 1973г. Изградена през 1854 година 

5. Църквата “Свето Възнесение” с.Протопопинци -  художествен паметник на 

културата от 1973г. Изградена през 17 век. 

6. Църквата “Свето Възнесение” с.Средогрив -  художествен паметник на 

културата от 1973г 

7. Църквата “Свети Николай” – с.Чупрене - художествен паметник на 

културата от 1973г. Изградена през 1847 година. 

8. Църквата “Св. вмчк Георги” с.Репляна - художествен паметник на 

културата от 1973г. Изградена през 1882 година. 

 Уникална по своя градеж и архитектура е часовниковата кула в с. 

Чупрене, която също е паметник на културата от 1976 година. Кулата е 

построена през 1899 година от македонски майстори а през 2011 г. са 

изрисувани светците по четирите фасади на кулата. Кулата е висока 15 метра и е 

изградена от дялани варовикови блокове. В средата на тридесетте години 

/около 1927-28 година/ е монтиран часовников механизъм с четири 

циферблата работещ и до днес. 

 Двадесет броя къщи на територията на общината също исторически или 

архитектурни паметници на културата от местно значение, обявени през 1976 

год. Част от тях вече са разрушени. 

 На територията на община Чупрене са регистрирани 6 читалища, като 

всичките развиват културна и просветна дейност, чрез библиотеките и 

различните състави, изградени към тях. 

 Библиотеките към читалищата в Чупрене и Горни Лом са целеви по 

програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация за всеки”. 
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 Културната програма е представена от ежегодното представяне на  

общината като домакин на Турлашки фолклорен събор “Када кум прасе и ти 

вречу”.  

 Ежегодно се изготвя Културен календар на общината за популяризиране 

на международни, национални, регионални и местни прояви в сферата на 

културата, който се включва в Националния културен календар. 

 

  3.  Селищна система  

 

3.1. Селищна система  

 

Област Видин обхваща 3 033 кв. км, което представлява 2,73 % от общата 

територия на Република България и 15,9 % от тази на Северозападния район. 

Най-голяма е територията на общините Видин (501,3 кв.км) и Белоградчик (410,7 

кв.км), а най-малка – на община Ново село (109,5 кв.км).  В областта са включени 

11 общини със 140 населени места, от които 7 града - Видин, Белоградчик, 

Брегово, Димово, Дунавци, Грамада и Кула.. 

 

Община Чупрене е част от район „Северна и Югоизточна България” (NUTS 

1). По-конкретно общината е част от Северозападния район за планиране (NUTS 2) 

и една от единадесетте общини в област Видин (NUTS 3). Териториалната и 

селищна система на община Чупрене се е формирала на основата на 

природогеографските дадености и като резултат на дългогодишната човешка 

дейност, която е изменяла природната среда и в положителен и в отрицателен 

аспект. 

Община Чупрене заема площ от 327,3 км2, има приблизително кръгла 

форма с радиус 13 км и се подрежда на четвърто място по територия в рамките на 

областта. Селищната система на  общината съгласно Единния класификатор на 

населените места в Р. България включва 8 бр.  населени места, като общината е 

селска с общински център – с. Чупрене 5 и селата с. Горни Лом 6, с. Долни Лом 7, с. 

Върбово 8, с. Търговище 7, с. Репляна 7, с. Протопопинци 8, с. Средогрив 7.  

 В структурата на територията на община Чупрене се включват земеделски 

земи, горски територии, населени места и други урбанизирани територии, водни 

течения и водни площи, територии за добив на полезни изкопаеми и територии 

за транспорт и друга техническа инфраструктура. 

Разгледана на фона на цялата страна и на област Видин, община Чупрене е 

слабо населена територия, а в определени части и с характер на обезлюдяваща 

територия. 
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От цялата площ на общината обработваемата земя е 110 кв. км или 33.6%, 

което е значително по-ниско, от средното за страната. 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 залесеността средно за страната – 33,7%. 

Съставните села на общината са с един кмет и 6 кметски наместници. 

Административният център на общината е с най-висока категория „5”-а 

категория съгласно Методиката за категоризиране на административно-

териториалните и териториалните единици, спрямо четирите критерия, които се 

взимат предвид: демографски, урбанизационен, инфраструктура и селищно-

административни и културни функции.  

С „6”-а категория е с. Горни Лом, което е и най-голямото населено място в 

общината. Четири от селата са „7“-а категория, (с. Долни Лом, с. Търговище, с. 

Репляна и с. Средогрив). Също така две населени места са с категория „8” – с. 

Върбово и с. Протопопинци.  

През 2012 година с решение на Министерски съвет е закрито едно населено 

място в община Чупрене -  с. Бостаните. 

 

3.2. Урбанизираност, благоустройство и зелена система 

 

Предвид факта, че община Чупрене е селска община, то процента на 

селското население е 100% (73% градско население в страната) и не може да се 

говори за урбанизираност на територията и протичащи урбанизационни процеси.  

Урбанизацията освен като процес на нарастване на градското население 

следствие миграциите село – град, може да бъде определена и като процес на 

създаване и усъвършенстване на околната среда за реализация на жизнените 

дейности - обитаване, труд и отдих, адекватно на изискванията на съвременното 

общество. 

Една от приоритетните задачи пред интегрираните политики на 

регионалното развитие и териториалното устройство в България, и в частност 

област Видин, в частност община Чупрене е осигуряването на устойчивост на 

селищната мрежа и изграждането на качествена селищна среда, гарантираща 

благоприятно социално-икономическо и екологическо развитие, е приоритетна 

задача пред интегрираните политики на регионално развитие и териториално 

устройство и обект на модела на териториално-урбанистична структура на 

страната и районите за планиране. 

 

 

 

 

 



 

Този документ е създаден по проект № 13-13-126/15.01.2014 г.  „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол върху 
изпълнението на политики на Община Чупрене“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

ст
р

.3
2

 

 

 

 

Таблица 7: Урбанизирани територии, населени места и гъстота на 

населението в област Видин: 

 
 

Гъстотата на селищната мрежа в сравнение с показателите за страната е 

по-рядка– 3,8 населени места на 1 км2.  

Благоустройственото изграждане и развитие на населените места се 

оценява като незадоволително. 

Степента на благоустроеност на уличната мрежа е на сравнително добро 

ниво.  

Селският характер на община Чупрене обуславя естественото  присъствие и 

доминирането на зелени площи в и около населените места. В общинския център 

и съставните села, има обособени паркови терени за отдих, зелени площи около 

училищните сгради, черкви и гробищни паркове. Площта на парка в общинския 

център е  40 дка. Изградени са алеи и места за отдих. Парковите пространства в 

Горни Лом и Чупрене успешно се поддържат и благоустрояват чрез средства 

отпуснати от Национална кампания за чиста околна среда - 2011г. и  2013г. 

Подобрена е флористичната компонента на зелените площи. Изградени са и две 

спортни площадки с ефектна изкуствена настилка, приети със задоволство от 

местното население, за което любовта към волейбола е изконна отличителна 

черта.   

Един от важните критерии за селищните функции на населените места са 

числеността на населението в тях, административното им положение, 

икономическите и обслужващите им функции.  

Икономическите функции на селата се реализират основно в сферата на 

частния аграрен сектор. В по–малолюдните населени места основната селищна 

функция е свързана с обитаването, а в икономически план – в частния сектор на 

селското стопанство. 
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Инфраструктурата на бизнеса и институциите на територията на Общината 

са много слабо представени. Бизнес инфраструктурата създава условия за 

затваряне на цикъла от доставка на суровини, преработка, производство, 

пласмент, търговско, правно и финансово обслужване и т.н. 

Институциите играят важна роля за поддържане на реда, законността, 

обслужване на населението и подпомагане на цялостното развитие на 

съответната територия. За съжаление Общината не се покрива изцяло от 

необходимите бизнес услуги. Необходимо е социалното партньорство и 

подкрепата на неправителствения сектор от страна на Общината да стане по-

действена. Да се създаде по-добра координация и по-добра информационно-

консултантската подкрепа за НПО в Общината.  

 

3.3. Кадастър и  жилищна осигуреност 

Действащите кадастрални планове на населените места с изключение на 

тези в селата Чупрене, Горни Лом и Долни Лом са остарели и не отразяват в 

пълнота собствеността на гражданите и изискванията на устройственото 

планиране. Регулационните планове на населените места също са в лошо 

състояние. Изключения правят горепосочените населени места. Като физическа 

структура, селищната мрежа е добре развита, балансирана е върху цялата 

територия на общината. 

Всички населени места на територията на Общината имат одобрени 

устройствени планове. Промените в обществено-икономическите условия от този 

период досега са оказали съществено влияние върху тяхната актуалност. Това 

наложи от 1999г. Общината съвместно с Министерството на регионалното 

развитие да търси решения за изработването на нови кадастрални планове на 

всички селища от Общината. Липсата на достатъчно финансови средства е 

причина те да се изработят поетапно. За тяхното ефективно прилагане, съгласно 

ЗУТ и действащата нормативна уредба, е необходимо да бъдат изработени и 

актуални планове за регулация.  

Все още няма изработен цялостен цифров модел на кадастрални планове в 

Общината. Развитието на периферните територии чрез подобряване на 

инфраструктурата и социално-културната среда и “разхвърляне” на икономиката 

и в другите населени места следва да бъде отправната точка за преодоляване на 

тази тенденция. 

 

По данни на НСИ за 2012 г. броят на жилищата в община Чупрене е 2 680. 

Преобладаващата част от жилищните сгради строени преди 1980 г. и 

преобладаващо са тухлени постройки, малка част са стоманено-бетонни. 

Преобладават тристайните жилища. Това е обусловено от факта, че 

строителството е предимно нискоетажно, а териториалното разпределение на 

жилищните ресурси е благоприятно. 
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Таблица 8 Брой на жилищните сгради в област Видин по общини: 

 
 

 

Таблица 9 Брой на жилищните сгради по вид в община Чупрене за периода 

2010 – 2012 г.: 
 

Показатели 
Мерна 

единица 
2010 2011 2012 

Жилищен фонд 

Жилищни сгради Брой 2761 2680 2680 

   По материал на външните стени на сградата   

   стомано-бетонни и панелни Брой 14 24 24 

   тухлени Брой 2160 2106 2106 

   други Брой 587 550 550 

Жилища  Брой 2444 2308 2308 

   По брой на стаите   
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   едностайни Брой 212 94 94 

   двустайни Брой 534 408 408 

   тристайни Брой 787 779 779 

   четиристайни Брой 629 642 642 

   петстайни Брой 191 205 205 

   с шест и повече стаи Брой 91 180 180 

Полезна площ кв. м 147554 157837 157837 

   жилищна кв. м 104159 125032 125032 

  спомагателна кв. м 18039 20659 20659 

  площ на кухни кв. м 25356 12146 12146 

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища 

Сгради  Брой - -  - 

Жилища  Брой - -  - 

Полезна площ  кв. м - -  - 

   в т.ч. жилищна  кв. м - -  - 

 

 От таблицата е видно, че за периода 2010 – 2012 г. на територията на 

община Чупрене няма въведени в експлоатация новопостроени сгради. 

 
 

4. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси 

4.1. Демографска характеристика на населението в община Чупрене 

Населението на община Чупрене е основният ресурс, от който зависи 

развитието на местната икономика. Неговият брой, тенденциите в изменението 

на естествения прираст и възрастовата структура, посоката на механично 

движение /към или от Общината/ са определящи параметри за насоките на 

социално икономическата политика на общинските власти. 

Икономическата криза дава отражение и в задълбочаването на 

демографските проблеми, свързани с процесите на раждаемост, смъртност, 

миграция на населението и не на последно място задълбочаване на 

диспропорциите в териториалното разпределение на населението в общински 

аспект. 

Основни абсолютни и относителни показатели, характеризиращи 

населението на община Чупрене като основен фактор за нейното бъдещо 

развитие, са: 

 брой и гъстота на населението; 

 брой и динамика на населението по населени места в общината; 

 структура на населението на възрастови групи; 
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 структура на населението на пол; 

 живородени, умрели и естествен прираст на населението; 

 механичен прираст на населението; 

 сключени бракове и бракоразводи и др. 

 

4.1.1. Брой и гъстота на населението 

По данни от Национална база към 15.03.2013 год. населението на община 

Чупрене е 1 959 души, от които 961 мъже и 995 жени. Населението на Общината 

представлява 2,0% от населението на Видинска област 97 546 души, 0,23% от 

Северозападен район за планиране (847 138 души) и 0,02% от населението на 

Република България (7 364 570 жители).  

Относителният дял на населението по общини в област Видин е 

представено на диаграмата по-долу: 
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Урбанизационната структура на област Видин се отличава със сравнително 

големия брой на селското население в сравнение с националните показатели. В 

областта има 5 бр. селски общини, една от които е община Чупрене. 

 

Броят на населението в община Чупрене по постоянен и настоящ адрес към 

15.03.2013 г.  в селата в общината е както следва: 

Таблица 10 Брой на населението по постоянен и настоящ адрес в населените 

места в община Чупрене за 2013 г.: 

 

Населено място Постоянен 

адрес. 

Настоящ 

адрес 

 Пост. и наст. 

адрес 

Гъстота 

 Чупрене 537 560 473 7.39 

 Върбово   90 104 57 2.35 

 Търговище 119 134 95 6.28 
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Протопопинци 29 73 25 6.7 

 Репляна 144 158 121 4.68 

 Горни Лом 721 716 670 8.47 

 Долни Лом 200 210 179 5.13 

 Средогрив 119 115 94 4.97 

 Общо 1959 2070 1714 6.19 

Гъстотата на населението на община Чупрене /6,19 души на кв.км./ е 

значително по малка от средната за страната /67,7 души на кв.км./ и 

приблизително седем пъти по малка от средната за Северозападен район  - 43,18 

души на кв.км.  

Гъстотата на населението е показател за териториалната осигуреност на 

населението от гледна точка на териториалния фонд като ресурс за развитието 

на общината.  

След анализиране на данните от публикуваната информация от ГД „ГРАО” в 

общинският център с. Чупрене живеят 537 души. Най-голямото селище е с. Горни 

Лом с постоянно население от 721 жители.   

Анализът на динамиката на населението в общината по населени места 

показва ясно изразена отрицателна тенденция в намаляване на населението за 

периода 1934 - 2011 год. /намаляване на населението със 7 404 души/.  

Таблица 10 Динамика в броя на населението в община Чупрене в периода 

1934 – 2011 г.: 

Година 1934 1946 1956 1965 1975 1985 1992 2001 2011 

Население 9487 9450 8366 6918 5612 4455 3795 3004 2083 

 

 

4.1.2.  Полово -  възрастовата структура  

Състоянието на възрастовата структура на населението оказва решаваща 

роля за неговата полова структура - при по-млада възрастова структура до голяма 

степен е налице и по-благоприятна полова структура на населението. Освен това, 

влияние върху половата структура на населението оказва и неговата 
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миграционна подвижност. Мъжете обикновено са по-мобилната част от 

населението, което се свързва с тяхната психологическа нагласа по отношение на  

условията на труд. На територията на община Чупрене към 2011 г. се наблюдава 

приблизително изравнен брой на мъжете – 962 и този на жените – 995 (с лек 

превес). 

  Таблица 11  Население в периода 2010 – 2012 г. по пол и възраст:  

Показатели 2010 2011 2012 

Население - общо 2220 2023 1957 

   мъже 1057 986 962 

   жени 1163 1037 995 

Под трудоспособна възраст 246 237 237 

   мъже 122 118 119 

   жени 124 119 118 

В трудоспособна възраст 989 909 895 

   мъже 574 544 535 

   жени 415 365 360 

Над трудоспособна възраст 985 877 825 

   мъже 361 324 308 

   жени 624 553 517 

През 2012 г. най-голям е делът на населението в трудоспособна възраст 

45,7%, с малка преднина пред жителите в над трудоспособна възраст. 

 

 Таблица 12 Структура на населението по възрастови групи: 

Възрастови 

групи 

2008 г. 2009г. 2010 г. 2011 г. 2012г. 

под 7 годишна възраст  118 108 110 111 111 

от 7 до 13  92 90 99 101 105 
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от 14 до 17  73  67  63   53  59 

от 18  до 59 г. жени  417 404 404 402 394 

от 18 до 62 г. мъже  589 581 571 572 554 

над  60 г. жени 638 619 591 563 532 

над  63 г. мъже  354 364 343 330 322 

      ОБЩО  2281 2233 2181 2132 2072 

 

 

 

Разпределението на населението под, в и над трудоспособна възраст на 

област Видин: 
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Коефициентът на възрастова зависимост показва броят на лицата от 

населението в "зависимите" възрасти (населението под 15 и на 65 и повече 

години) на 100 лица от населението в "независимите" възрасти (от 15 до 64 

години). В национален мащаб този показател има следното изображение, като по-

наситените цветове съответстват на по-добри (ниски) стойности. 
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  От графиката е видно, че като цяло Северозападния район се отличава с 

влошени показатели на възрастова зависимост, като стойностите за област Видин 

– 59,6%, а за община Чупрене този показател е съответно - 110,3%. (Средната 

стойност за страната е 50,0%). 

Таблица 13 Възрастови съотношения в община Чупрене 

Възрастови зависимости 
Мерна 

единица 
2010 2011 2012 

   0 - 14/15 - 64 % 19,9 22,0 22,5 

   65+/15 - 64 % 74,5 72,7 71,1 

   0 - 14, 65+/15 - 64 % 94,4 94,7 93,6 

   65+/0 - 14 % 374,9 329,7 316,7 

   60 - 64/15 - 19 % 218,8 240,3 249,2 

 Очакваната продължителност на живота в общината - 69,3 години е сред 

най-ниските в страната.  

4.1.3. Възпроизводствен процес 

Възпроизводството на населението на дадена територия се изразява в 

постоянното му възобновяване или чрез смяната на едни поколения с други. 

Количествената му страна обхваща естественото движение на населението. От 

своя страна, то се характеризира с раждаемостта и смъртността, които определят 

стойността на естествения прираст на населението. До голяма степен 

раждаемостта зависи от възрастовата структура на населението, от броя на 

сключените бракове и броя на разводите. 
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Таблица 14  Брой раждания в община Чупрене за периода 2008 – 2012 г.,  

Населено място   2008 г.  2009 г.   2010 г.   2011 г.  2012г.  Общо 

 Чупрене 4 7 6 4 3 24 

 Върбово 1 1 1 2 1 6 

 Търговище - - - 1 - 1 

 Протопопинци - - - - - 0 

 Репляна 2 - 2 1 - 5 

 Горни Лом 6 3 3 5 4 21 

 Долни Лом - - 1 - 1 2 

 Средогрив - 1 1 - - 2 

 ОБЩО 13 12 14 13 9 61 

За последните 5 години броят на родените варира в диапазона между 9 и 13 

деца на година като се откроява слаба намаляващата тенденция.  

Коефициентът за раждаемост е отношението между броя на 

живородените деца и средногодишното население през същата година. Изчислява 

се в промили и показва броя на живородените деца на 1 000 души от населението. 

Общият коефициент на раждаемост през 2013 г. е 6,6‰, докато през 2011 г. е бил 

9,0‰. Налице е тенденция за намаляване на стойностите на този коефициент 

през последните няколко години. 

Таблица 15  Коефициент на раждаемост в община Чупрене за периода 2011 – 

2013 г.,  

Статистически райони 

 

2011 2012 2013 

Общо ‰ Общо ‰ Общо ‰ 

Общо за страната 9,6 9,5 9,2 

Област Видин 7,8 7,6 7,3 

Община Чупрене 9,0 7,4 6,6 

 

Характерно за демографските процеси в общината, е че смъртността се 

характеризира със значително по-високи стойности от раждаемостта. През 
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изследвания период броят на починалите жени е по-голям от този на починалите 

мъже.  

Таблица 16  Брой умирания в община Чупрене за периода 2008 – 2012 г.: 

Населено място   2008 г.   2009 г.   2010 г.   2011 г.  2012 г  общо 

Чупрене 11 7 15 9 11 53 

Върбово 5 2 1 6 5 19 

Търговище 5 8 11 6 2 32 

Протопопинци 1 4 2 2 1 10 

Репляна 7 12 14 3 5 41 

Горни Лом 9 9 11 12 14 55 

Долни Лом 7 11 4 11 6 39 

Средогрив 9 8 6 1 3 27 

ОБЩО 54 61 64 50 47 276 

Коефициентът за смъртност е отношението между броя на починалите и 

средногодишното население през същата година. Изчислява се в промили и 

показва броя на починалите на 1 000 души от населението. Общият коефициент 

на смъртност през 2013 г. е 41,4‰, докато през 2011 г. е бил 38,3‰. Стойностите 

на показателя са приблизително четири пъти по-големи от средните за страната, 

което представя влошената възрастова структура и големия брой застаряващо 

население. 

Таблица 17  Коефициент на смъртност в община Чупрене за периода 2011 – 

2013 г.,  

Статистически райони 

 

2011 2012 2013 

Общо ‰ Общо ‰ Общо ‰ 

Общо за страната 9,6 9,5 9,2 

Област Видин 22,6 22,9 23,4 

Община Чупрене 38,3 38,1 41,4 
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Тенденцията в развитието на раждаемостта се проследява и чрез 

коефициента на плодовитост - 1.51 живородени деца (2013 г.) за област Видин - 

стойност отдалечена от теоретично необходимия минимум за осигуряване на 

простото възпроизводство на поколенията - 2.1 живородени деца/1 жена. 

Наблюдението на показателя за измерване на детска смъртност в голяма 

степен показва нивото на развитие на здравните услуги за населението. В община 

Чупрене в периода 2010 - 2012 г. няма умрели деца преди навършване на 1 

година, в област Видин за този период са регистрирани 21 такива случай. 

Естественият прираст зависи от равнищата на раждаемостта и 

смъртността. Прирастът в община Чупрене е отрицателен и през 2013 г. е със 

стойност от -34,7 ‰. В сравнение с показателите за областта и страната, 

положението в община Чупрене е сравнително благоприятно. Налице е 

приблизително съответствие по отношения на средния показател за областта (-

5,8‰), така и по отношения на показателя на национално ниво (-5,2‰).  

Стойностите на коефициента на естествен прираст в област Видин са 

представени на долното картно изображение. Като цяло стойностите за областта 

са едни от най-ниските за страната, като община Чупрене се отличава с ниска 

стойност и на областно ниво. 

Впечатление прави факта, че починалите са предимно българи, а родените 

са предимно от ромски произход. 
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Таблица 18  Естествено движение на населението през 2013 г. в община 

Чупрене:  

Показатели 
Мерна 

единица 
2010 2011 2012 

Живородени Брой 20 15 13 

Умрели Брой 85 77 81 

Естествен прираст  Брой -65 -62 -68 

   мъже Брой -33 -22 -27 

   жени Брой -32 -40 -41 

 

Диаграма показваща нивата на естествения прираст в община Чупрене: 

 

Съществуваща тенденция в общината е свързана с напускане на голям брой 

жители като сред тях има такива преминали младша възраст, образовани и 

осигурени с жилища. Причината е в безработицата, която остава висока сред 

младите хора до 29 години. 

Според преброяванията на населението по общини и населени места броят на 

жителите в община Чупрене от последните преброявания през 2001 г. и 2011 г. е 

намалял с 791 бр. В сравнение с ръста на населението в другите общини от  област 

Видин, община Чупрене е с най-малко намаление на населението. Община 

Бойница е намаляла за същия период с 1066, Белоградчик с 1704 , Брегово с 1666, 

Видин с 8494, Димово с 1961, Ново село с 1021, Макреш с 1074 . 
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4.1.4. Брачност и бракоразводност 

През 2012 г. регистрираните юридически бракове е 2, а броят на разводите 

също е 2. В общината, съществуващата тенденция в национален мащаб към  

намаляване на сключените бракове също така е силно изявена. 

Намаляването на броя на юридическите бракове се дължи предимно на 

разпространението на т.нар. фактически бракове.  

Таблица 19  Брачност и бракоразводимост в община Чупрене за периода 

2010-2012 г.:  

Показатели 
Мерна 

единица 
2010 2011 2012 

Сключени бракове  Брой 3 4 2 

Бракоразводи  Брой 1 1 2 

Структурата на населението по юридическо семейно положение по общини 

в област Видин  е представено на долната диаграма: 
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4.1.5. Образователно равнище на населението 

Населението в общината в национален мащаб е със сравнително добро 

образователно ниво. Най-висок е дела на жителите с придобито средно 

образование – 37,7%. В областен план стойностите са приблизително еднакви и 

по-добри с тези на другите общини в област Видин. Броят на лицата с висше 

образование е 128 души, което съставлява 6,5% от населението на общината.  

Таблица 20  Степен на завършено образование за 2011 г. в община Чупрене:  

Община 

Пл п 

Общо Степен на завършено образование Никога 

uarmrai inninn 

Дете 

пол 

Възраст 

висше средно основно  начално и 

незавършено 

начално 

непосещавали 

училище 

 

Чупрене 1955 128 737 642 423 

334 

16 9 

 

4.1.6. Миграция на населението 

Механичният прираст се определя от разликата между заселванията и 

изселванията на населението в община Чупрене и следва общата за страната и за 

областта тенденция и е с отрицателни стойности през периода между двете 

преброявания 2001 г. и 2011 г. Поради ограничените възможности за 

професионална реализация на територията на общината, голяма част от 

населението в трудоспособна възраст се изселва извън населените места в 

общината главно към страните от Европейския съюз /Италия, Гърция,Кипър и в 

по-малка степен към София,Видин и Монтана. 

Изселванията на млади хора от общината води до влошаване на 

структурата на населението. Това механично движение е породено от по-добрите 

възможности за трудова реализация и по-високите доходи в тези места.  

Миграцията оказва силен негативен ефект върху възпроизводството на 

населението, тъй като чрез изселването на жени в детеродна възраст се понижава 

равнището на потенциалната бъдеща раждаемост, не само за следващите 10-15 

години, но и в по-дълъг период от време. 
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Таблица 21  Механично движение на населението в област Видин през 2011 г. 

по общини: 

Общини Заселени Изселени Механичен 

прираст Област Видин 1 734 1 926 -192 

Белоградчик 111 134 -23 

Бойница 36 25 11 

Брегово 185 91 94 

Видин 896 1 253 -357 

Грамада 58 26 32 

Димово 148 119 29 

Кула 74 83 -9 

Макреш 41 29 12 

Ново село 65 39 26 

Ружинци 79 83 -4 

Чупрене 41 44 -3 

 

Таблица 22  Механично движение на населението за периода 2010 – 2012 г.  в 

община Чупрене:  

Показатели 2010 2011 2012 

Заселени - общо 57 41 31 

   мъже 20 21 14 

   жени 37 20 17 

Изселени - общо 57 44 29 

   мъже 31 23 11 

   жени 26 21 18 

Механичен прираст - общо 0 -3 2 

   мъже -11 -2 3 

   жени 11 -1 -1 

 

 Коефициента на механичния прираст на населението в област Видин по 

общини за 2012 г. е представен на долната схема: 
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Отрицателният естествен и механичен прираст е потенциален проблем за 

последващата жизненост на общината. Абсолютният прираст на население в 

община Чупрене за 2012 г. е -71 души, като това е основен негативен демографски 

проблем в общината.  
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4.1.7. Етническа структура на населението 

Сред основните и най-важни характеристики на населението е етническият 

му състав. Той оказва влияние върху възпроизводството на населението, както и 

върху общественото поведение и трудовата активност на лицата.  

Най-многобройната етническа общност в област Видин е българската. Към нея 

са се самоопределили 86 802, или 91.2% от лицата, отговорили на доброволния 

въпрос. Ромският етнос е вторият по численост в областта. Към 1.02.2011 г. той 

наброява 7 282 души с относителен дял 7.7%. Изображение за етническото 

разпределение в област Видин – 2011 г. 
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Разпределението на населението на община Чупрене по етническа 

принадлежност по данни от преброяването през 2011 г. показва, че към 

българската етническа група се е самоопределило 83,8% от общото население на 

общината, а към ромската – 15,9%. За периода 2001-2011 г. етническата ситуация 

е свързана с значително нарастване на ромския етнос следствие на 

положителните стойности на естествения и механичен прираст сред 

представителите на тази етническа група.  

Таблица 23  Етническа принадлежност на населението през 2011 г. в община 

Чупрене:  

Общини Общо В т.ч. 

отговори

ли 

Етническа група 

българск

а 

турска ромска друга не се 

самоопреде

ллят 
Общо за областта 101018 95126 86802 85 7282 466 491 

Белоградчик 6602 6005 4765  1206  27 

Бойница 1341 1120 1095 - - 21 4 
Брегово 5514 5397 5147 - 152 66 32 
Видин 63257 59032 54546 66 3753 322 345 
Грамада 2007 1985 1951 - 25 5 4 
Димово 6514 6271 5393 5 816 17 40 
Кула 4717 4575 4459  98  12 

Макреш 1630 1604 1545 - 56 - 3 
Ново село 2979 2930 2834  70 19  
Ружинци 4374 4331 3494 5 806 9 17 

Чупрене 2083 1876 1573  300   

 

Майчин език. Българският език е майчин за 86 327 души в област Видин, 

или за 91.5%, ромският - за 6 864 души, или за 7.3%, турският - за 129 души, или за 

0.1% от отговорилите на доброволния въпрос лица. 

Относителният дял на лицата, посочили като майчин език българския, 

варира от 79.4% в община Белоградчик до 98.6% в община Макреш. 

Най-голям е делът на лицата с ромски майчин език в общините 

Белоградчик (20.1%), Ружинци (17.2%), Чупрене (16.0%) и Димово (11.5%). 

Структурата на лицата, отговорили на въпроса за майчин език, по общини 

е показана в долната диаграма: 
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Конфесионална структура. Лицата, самоопределили се към 

източноправославно- то християнско вероизповедание, са най-голямата група в 

област Видин - 70 224 души, или 84.2% от отговорилите на въпроса. Това е 

преобладаващото вероизповедание във всички общини на областта. 

Структура на лицата, отговорили на въпроса за вероизповедание, по 

общини в област Видин през 2011 е изобразено на графиката по-долу: 
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В община Чупрене от 1 642 отговорили на въпроса за тяхното 

вероизповедание 1 354 души са посочи източното православие за основна 

религия, 3-ма са протестанти, 239 са атеисти и 49 не се самоопределят. 

Основните изводи относно демографското състояние на населението в 

община Чупрене  са следните: 

 За периода от преброяването през 1985 г. до преброяването през 2011 г. е 

налице трайна устойчива тенденция към намаляване на населението, 

която се проявява в еднаква степен както за населението в общинския 

център, така и в останалите населени места в общината;  

 Населението на община Чупрене бележи трайна и устойчива тенденция на 

застаряване. Възрастовата структура в общината е по-неблагоприятна в 

сравнение с тази на областта, района и страната. 

 Броят на младите хора и на хората в трудоспособна възраст в общината 

през последните години прогресивно намалява.  

 Налице е устойчив отрицателен естествен прираст, като той е поделен 

почти по равно между мъже и жени. По равнище на естествен прираст 

общината е в по-неизгодни позиции в сравнение със страната и областта; 
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 Нисък отрицателен механичен прираст, който в съчетание с отрицателните 

стойности на естествения прираст застрашават постепенното 

обезлюдяване на общината; 

 Задълбочаващи се етнически диспропорции – намаляване дела на 

българския етнос и увеличаване на този на ромския. 

В бъдеще се очаква освен общата тенденция към намаляване на броя на 

населението в резултат от отрицателен естествен и механичен прираст и 

продължаване процеса на застаряване на населението, който се изразява в 

намаляване на относителния дял на децата до 15 години и увеличаване на дела на 

населението на 65 и повече навършени години. Тези диспропорции в полово-

възрастовата структура ще се задълбочават в още по-сериозна степен при 

населението в селата на общината. Ще се засили и тенденцията към намаляване 

на сключените бракове поради нарастващото желание на младите хора да живеят 

под формата на фактическо, а не на юридическо семейство, т.е. в съжителство без 

брак. Очакват се размествания и относно етническата структура на населението. 

Тенденцията по отношение на нарастване на дела на населението от ромски 

произход ще е за сметка на намаляването на относителния дял на населението от 

българската етническа група. 

Демографските проблеми на община Чупрене са свързани с цялостното й 

социално-икономическо развитие. Те се отнасят до протичащите процеси и 

формираните структури на населението - отрицателно естествено 

възпроизводство, отрицателен механичен прираст, влошена полово-възрастова 

структура на населението, като особено сериозна е диспропорцията сред 

населението във всички населени места в общината. Тенденциите в развитието 

на населението са: намаляване на общия му брой, както в градовете, така и в 

селата, застаряване на населението, намаляване на темповете на раждаемост, 

увеличаване на отрицателното миграционно салдо, намаляване на сключените 

бракове и увеличаване на дела на съвместното съжителство без сключване на 

брак. 

4.2. Икономическа активност на населението и пазар на труда 

Основните тенденции на пазара на труда са едни от ключовите показатели 

за социално-икономическото развитие на всяка регионална единица. До голяма 

степен статистическите данни за пазара на труда са рамка за формиране на 

бюджета за следващата финансова година. Обект на годишно наблюдение от 

Националния статистически институт са няколко показателя, определящи 

тенденциите на пазара на труда, а именно: икономическа активност и работна 

сила, заетост, наети лица и брутна годишна работна заплата.  
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4.2.1. Икономическа активност и работна сила 

Понятието работна сила включва всички лица на 15 и повече навършени 

години, които са класифицирани като заети или са регистрирани като 

безработни. Изследването на работната сила обхваща постоянното население в 

териториалната единица и има пряка връзка с определянето на коефициента на 

икономическа активност. Последният е резултативна величина от 

съотношението между работната сила и населението на 15 и повече навършени 

години. 

Икономически активното население в област Видин за периода 2007 г. – 

2013 г. варира в границите между 40% и 43%. През последните три години 

коефициентът на икономическата активност в региона очертава слаба 

отрицателна тенденция и е сходен със средното равнище за страната. През същия 

период стойностите, отчетени за България са приблизително около 66%. 

През 2011 г. работната сила (текущото икономически активно население) в 

община Чупрене наброява 1 855 души. Въпреки, че през последните две години 

работната сила се очертава като константна величина, като относителен дял тя 

намалява. Тази зависимост е следствие от увеличаващия се брой на лицата, 

представляващи текущо неактивно население, т.е. лица които не са заети в 

икономиката, но същевременно не са регистрирани и като безработни.  

Друга причина за относителното намаляване на работната сила в община 

Чупрене е увеличаващият се миграционен поток на населението в трудоспособна 

възраст към големите областни градове и в чужбина. 
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Таблица 24 Население на 15 - 64 навършени години по икономическа 

активност, местоживеене и пол: 

Общини Общо Икономически активни Икономически неактивни 

общо мъже жени общо мъже жени 

Общо за областта 89013 38269 20787 17482 50744 22353 28391 

Белоградчик 5736 2774 1524 1250 2962 1249 1713 

Бойница 1296 293 166 127 1003 421 582 

Брегово 5018 1562 869 693 3456 1659 1797 

Видин 55310 26600 14150 12450 28710 12643 16067 
Грамада 1837 509 304 205 1328 598 730 

Димово 5619 1910 1163 747 3709 1575 2134 

Кула 4283 1751 970 781 2532 1091 1441 

Макреш 1537 330 188 142 1207 551 656 

Ново село 2723 863 488 375 1860 803 1057 

Ружинци 3799 1092 610 482 2707 1220 1487 

Чупрене 1855 585 355 230 1270 543 727 

 

В община Чупрене има 1 270 икономически неактивни лица над 15 г.; от тях 

учещи са 58, пенсионери са 981, лица ангажирани с домашни задължения – 134 и 

други неактивни – 97 души. 
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 Структура на икономически неактивните лица по общини в област Видин: 

 

4.2.2. Заетост и безработица 

Категорията заети лица обхваща всички лица на 15 и над 15 годишна 

възраст, които поне за един час дневно извършват определена трудова дейност  в 

обществения или частния сектор на икономиката, за която получават трудово 

възнаграждение или друг тип доход. За заети лица се считат категориите: нает 

персонал, работодатели, самонаети и работещи без заплащане във фирма или 

стопанство на родствено лице от същото домакинство.  

Категорията безработни лица включва всички лицата на възраст от 15 до 

74 години, които нямат работа през наблюдавания времеви интервал, но търсят 

активно работа през период от четири седмици, включително наблюдаваната 

седмица и същевременно са на разположение да започнат работа до две седмици 

след края на наблюдавания период. Нивото на безработица се измерва с 

коефициента на безработица, който е резултативна величина от съотношението 

между броя на безработните лица и работната сила. 

От общия брой икономически активни лица на възраст 15 - 64 години в 

област Видин към 1.02.2011 г. 29 592 са заети, а 8 236 са безработни. От всички 

заети лица 15 847 са мъже (53.6%), а 13 745 - жени (46.4%). От всички безработни 

лица в края на януари 2011 г. мъжете са 56.5%, а жените - 43.5%. 
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Таблица 25  Икономически активни (заети лица и безработни) на 15 - 64 

навършени години по класове икономически дейности, местоживеене и пол: 

Общини Общо Заети Безработни 

общо мъже жени общо мъже жени 

Общо за областта 37828 29592 15847 13745 8236 4655 3581 

Белоградчик 2741 2093 1132 961 648 373 275 

Бойница 286 227 125 102 59 35 24 

Брегово 1549 1233 662 571 316 199 117 

Видин 26316 21104 11123 9981 5212 2837 2375 

Грамада 504 393 223 170 111 76 35 

Димово 1881 1134 663 471 747 481 266 

Кула 1728 1275 701 574 453 255 198 

Макреш 318 291 166 125 27 17 10 

Ново село 853 585 325 260 268 156 112 

Ружинци 1071 811 456 355 260 143 117 

Чупрене 581 446 271 175 135 83 52 

Коефициента на заетост в община Чупрене е 41,4%, докато този за 

безработица – 23,2%, които показатели са около средните за областта. 
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Таблица 25  Население на 15 - 64 навършени години по етническа 

принадлежност, икономическа активност и общини в област Видин: 

Община 

Етническа група 

Общо Икономически активни Икономически 

неактивни 
Общо Заети  Безработни 

Чупрене 1077 581 446 135 496 

В т.ч. отговорили 974 520 411 109 454 

Българска 789 434 368 66 355 

Турска    - - 

Ромска 182 84 41 43 98 

Наети лица са лицата, които са в трудово правоотношение съгласно 

Кодекса на труда или в служебно правоотношение съгласно Закона за държавния 

служител, без значение дали договорът за наемане е постоянен или временен, на 

пълно или непълно работно време. По силата на съответното правоотношение, 

наетите лица получават възнаграждение в пари или в натура под формата на 

работна заплата за извършена в определен обем и качество работа. Брутната 

годишна заплата на наетите лица се формира от начислените средства за работна 

заплата, преди отчисляването на данъци и осигуровки. Изчисляването на 

средната брутна годишна заплата (СБГЗ) е резултат от съотношението между 

начислените средства за работна заплата за отчетната година и средния списъчен 

брой на наетите лица за годината. 

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в община Чупрене 

през 2008 г. наброяват 250 лица. Това са приблизително 10% от населението на 

общината.  

Таблица 26  Среден списъчен брой на наетите по трудово и служебно 

правотношение в община Чупрене  през 2008 г.: 

Номенклатура на ик. 
дейности А21 

Общо A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

Община Чупрене 250 ..   9 ..     11 .. ..     .. .. .. .. 28 4   9 
 
".." Конфиденциални данни 

Номенклатура              

              

А  Селско, горско и рибно стопанство        

В Добивна промишленост          
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C Преработваща промишленост         

D Производство и разпр. на електрическа и топлинна енергия и на газобразни горива 

E Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 

F Строителство           

G Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети      

H Транспорт, складиране и пощи         

I Хотелиерство  и ресторантьорство        

J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения 

K Финансови и застрахователни дейности        

L Операции с недвижими имоти         

M Професионални дейности и научни изследвания      

N Административни и спомагателни дейности       

O Държавно управление           

Р Образование           

Q Хуманно здравеопазване и социална работа       

R Култура, спорт и развлечения         

S Други  дейности           

 

Общата характеристика към м. Април,2013 г. на регистрираните в 

Териториална Дирекция ”Бюро по  труда” - Белоградчик безработни лица : 

1.Ниво на безработица в община Чупрене  към м.Април, 2013 г. е 29,8% или 

173 души при 40,5 % безработица за район Белоградчик. 

2.Брой на безработни по професионален признак в общината: 

Работническа професия   -     41 

Специалисти                         -   22 

Без квалификация              -  110  

3.По образователен признак в община Чупрене   

Висше образование          -       1 

Средно образование        -     65 

Основно образование      -    58 

Начално образование      -    49 

4.По възрастов състав: 

                                       до 19 год.                            -         12 

                                       от 20 до 24 год.                  -         13 

                                       от 25 до 29 год.                  -         18 

                                       от 30 до 34 год.                  -         16 
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                                       от 35 до 39 год.                  -         13 

                                       от 40 до 44 год.                  -         21 

                                       от 45 до 49 год.                  -         24 

                                       от 50 до 54 год.                  -         16 

                                       над 55 год.                          -         40 

5.Безработни жени   - 75  или 43,4 %. 

 6.Продължително безработни  - 36 или 20,8%. 

  В резултат от извършения социално-икономически анализ на състоянието 

на пазара на труда могат да бъдат направени следните изводи и обобщения: 

 Традиционно делът на нискоквалифицираните и ниско образованите 

безработни е най-голям в образователната структура на безработицата; 

 Област Видин, в това число община Чупрене устойчиво заема едно от 

първите места в страната по ниво на безработицата и този показател 

остава значително по-висок в сравнение със средните годишни стойности 

за страната; 

 Вследствие на икономическата криза в област Видин настъпват 

съществени промени в структурата на заетостта. Значително намалява 

броя на постоянно наетите лица; 

 Динамиката на развитие на частния сектор е определяща за динамиката на 

заетостта. необходими са стимули и мерки за насърчаване на частния  

сектор за създаване на заетост и повишаване на заетостта; 

 Вследствие на намаляване на заетостта се активизират процеси като 

миграция и се наблюдава трайна загуба на квалифицирани човешки 

ресурси. 

4.3. Образование 

Развитието на образованието е един от основните ангажименти на 

местната власт и се утвърди като тема с голямо обществено значение. Все повече 

преобладава мнението за необходимост от предефиниране на целите на 

училищното образование и предучилищно възпитание и подготовка, с оглед 

новите изисквания на динамичната глобална икономика и предизвикателствата 

на висококонкурентния пазар на труда в рамките на Европейския съюз. 

Началото на организираната образователна система в Община Чупрене се 

поставя в края на ХІХ в., когато в отделни селища на Общината са били разкрити 
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килийни училища. По-късно през първата четвърт на ХХ в. училищата са били 

снабдени със самостоятелен сграден фонд.  

Към 2011 г. образователната система в Община Чупрене структурно е 

организирана в четири общински учебни заведения, в т.ч. две детски градини и 

две основни училища.  

Образователното равнище на населението в община Чупрене като цяло е 

сравнително ниско, особено това на малцинствата. Основен проблем на 

образованието в Общината е ниската раждаемост и респективно липсата на 

достатъчен брой деца, които да посещават училище.  

Общо щатния персонал зает в образованието в община Чупрене е 34 бр. В 

т.ч.: 

 Педагогически – 20 

 Не педагогически –12 

Педагогическите кадри в община Чупрене имат необходимата 

квалификация и  управленска подготовка.  

4.3.1. Детски градини 

Предучилищното образование се осъществява в детските градини, които са 

целодневни, полудневни и седмични и за деца със специални образователни 

потребности и с хронични заболявания. Възрастта на децата, обхванати в 

детските градини, е 3-6 години. Преди първи клас обучението в подготвителна 

група или в подготвителен клас е задължително.  

Функциониращите детски градини в община Чупрене са две на брой: ЦДГ 

„Здравец”, с. Чупрене и ЦДГ „Христо Ботев”, с.  Горни Лом. В тях през учебната 

година 2012/2013 се отглеждат и възпитават 66 деца.  

Ресурсната обезпеченост от учители в общината е с едни от най-добрите 

стойности на областно ниво: 
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4.3.2. Училища 

Към 2013 г. на територията на Общината функционират две общински 

училища: 

 ОУ „акад. Михаил Димитров”- с. Чупрене е средищно училище. В него са 

създадени условия за целодневна организация на учебно-възпитателния 

процес  и се осъществяват дейности по интереси в полуинтернатните групи, 

които са формирани и работят по Проект  BG051PO001-3.1.06  „Подобряване на 

качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на 

целодневна организация на учебния процес“ по ОП РЧР.  

 ОУ “Христо Ботев” с. Горни Лом работи по Проект „Да направим училището 

привлекателно за младите хора” – УСПЕХ по ОП РЧР. Сформирани са 2 групи за 

извънкласни дейности, в които са обхванати 30 ученици за учебната 

2012/2013 година. 

Училищата от община Чупрене работят по Проект „Нов шанс за успех” по 

ОП РЧР, където са сформирани 2 групи със 27 лица, които нямат придобито 
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образование – начален етап на основна образователна степен или нямат 

завършен от V до VІІ клас.  

През 2012 са извършвани цялостни ремонти на училищата от община 

Чупрене по проект, финансиран от ОПРР “Енергоефективни мерки в общинска 

образователна инфраструктура”. 

Таблица 27  Обобщени данни по различни показатели, показващи 

състоянието на ученици от социално уязвими малцинствени групи за 

учебната 2011/2012 г. 

ПОКАЗАТЕЛ 

 

БРОЙ 

Общ брой ученици в училище за учебната 2011/2012 

година  

109 

Брой ученици от социално уязвими малцинствени 

групи 

94 

Брой отпаднали ученици от социално уязвими 

малцинствени групи 

1 

Брой ученици от социално уязвими малцинствени 

групи, преминали в самостоятелна форма на 

обучение  

0 

Брой ученици от социално уязвими малцинствени 

групи, възстановени от самостоятелна в дневна 

форма на обучение за учебната 2011/2012 година  

0 

Брой ученици, които са участвали в извънкласни 

дейности за учебната 2011/2012 година 

24 

Брой ученици от социално уязвими малцинствени 

групи, които са участвали в извънкласни дейности 

за учебната 2011/2012 

година 

24 

Брой ученици, обучавани в самостоятелна форма на 

обучение за учебната 2011/2012 г. (обучение на 

възрастни) 

8 

Брой ученици от социално уязвими малцинствени 

групи, обучавани в самостоятелна форма на 

обучение за учебната 2011/2012 г. (обучение на 

възрастни) 

8 

Брой педагогически специалисти, преминали 

обучение за работа в мултиетническа и 

2 



 

Този документ е създаден по проект № 13-13-126/15.01.2014 г.  „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол върху 
изпълнението на политики на Община Чупрене“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

ст
р

.6
7

 

интеркултурна среда  

 

Училищата от общината не разполагат с добре оборудвана спортна база. 

Като част от дейностите по проект BG 051 РО 001-3.1.06 „Подобряване на 

качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на 

целодневна организация на учебния процес" по Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси 2007-2011 година в ОУ “акад.Михаил Димитров”, което е 

средищно училища е извършен ремонт на подови настилки и са закупени мебели 

за оборудването на занимални за целодневното обучение. 

Основните изводи и заключения налагащи се след прегледа на състоянието 

на образователната система в община Чупрене са дефинирани по-долу: 

Като сериозен проблем се очертава трайната тенденция към намаляване 

броя на децата. В същото време като ограничител се явяват недостатъчните 

финансови възможности за издръжка на учебните заведения. 

Много сериозно стои въпроса с оптимизацията на училищната мрежа в 

Общината. Драстичното съкращаване на учебната мрежа, голямата отдалеченост 

на селата, недостатъчните транспортни връзки ще лиши много деца от 

възможност да се обучават. Броят на учениците в началото на всяка учебна 

година ще бъде определящ фактор за съдбата на едно или друго училище. 

Общината трябва да направи всичко необходимо в рамките на 

нормативната уредба, за да приобщи всички, подлежащи на обучение деца, 

въпреки материалното затруднение на много родители. 

Финансирането на системата на предучилищното и училищното 

образование се осъществява на принципа на делегирания бюджет. С цел по-пълно 

обхващане на децата и учениците се осигуряват средства по национални 

програми, както и средства за: транспорт на децата и учениците в задължителна 

училищна възраст; защитени и средищни училища; целодневна организация на 

учебния ден; подпомагане храненето на децата и учениците; безплатни учебници 

и учебни помагала; стипендии на ученици и специална закрила на деца с изявени 

дарби; интегрирано обучение на деца и ученици със СОП. 

Наблюдава се тенденция към застаряване на учителските кадри. Млади 

хора не са мотивирани в достатъчна степен за заемане на учителски места и 

основният изход се търси по посока на преквалифициране на наличните кадри 

или поощряване на инициативи за придобиване на допълнителна квалификация. 

С цел намаляване наброя на напускащите училище, като превенция е 

въвеждането на целодневна организация на учения процес и включване на 
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учениците в спортни турнири, празници, както и приобщаване на родителите към 

училищната общност чрез включването им в дейности на училищно ниво; 

Според РИО гр. Видин преструктурирането на училищната мрежа трябва да 

е в посока: финансиране на общините по европейски програми за оптимизация; 

поетапно въвеждане на целодневно обучение в начален и следващите етапи с цел 

повишаване на качеството на образователния процес; поетапно премахване 

практиката на обучение на ученици в слети паралелки; създаване на 

предпоставки за успешна социализация на децата и учениците с различен 

етнически произход; откриване на паралелки по профили и професии съобразно 

тенденциите на икономическото развитие на региона; разширяване на 

извънкласните дейности в селските училища; отварянето на училището за реален 

обществен и медиен контрол; оптимизиране на мерките за квалификация и 

преквалификация на педагогическите кадри; изграждане на иновативна 

политика на всяко училище, възможност за създаване и развитие на 

благоприятна материално- техническа среда. Основната цел на оптимизацията на 

училищната мрежа в областта е да се осигури възможността на всяко дете да 

получи качествено образование. 

4.4. Здравеопазване 

Здравеопазването е сложна социална система, чиято мисия е запазването и 

увеличаването на националния здравен потенциал, увеличаване годините на 

продуктивния живот и повишаване чувството на здравна сигурност и нормално 

човешко щастие. Промяната в тази система често е обективна необходимост, 

обусловена от предизвикателствата както на вътрешни и външни фактори, така и 

от глобализацията на здравните проблеми. Здравната реформа в нашата страна 

не е уникално явление, а част от общия процес на промяна на здравните системи в 

целия свят. 

Приоритетните направления за подобряване на здравния статус на 

населението са насочени към подобряване качеството на профилактичната 

дейност и на диспансерното наблюдение; повишаване квалификацията на 

медицинските специалисти и осигуряване на квалифицирани кадри; оптимално 

обхващане на населението с лекарска помощ и оказване на 24 часово медицинско 

обслужване; повишаване на здравната култура на населението чрез здравни 

образователни кампании и персонални консултации. 

В проведеното анкетно проучване сред гражданската общественост в 

общината, голяма част от респондентите посочват като съществуващ проблем 

ниското качество на предлаганото медицинско обслужване и недостатъчен броя 

на ангажирания здравен персонал в населените места.  
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В общинския център също така няма изградена аптека, което затруднява 

гражданите с придвижване до съседни общини. 

Медицинското обслужване на територията на община Чупрене се 

осъществява чрез системата на извънболничната медицинска помощ. 

На територията на община Чупрене има разкрити две индивидуални 

практики в селата Чупрене и Горни Лом, които са действащи. 

Съществува възможност за разкриване на още една, но трудностите за 

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

икономическата неизгодност. 

В общината има регистрирани 2 стоматологични практики – в с.Чупрене и 

с.Горни Лом  , които имат 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 Белоградчик, Монтана, 

Видин и др. 

Спешна медицинска помощ в общината е организирана в Центъра за 

спешна медицинска помощ – гр. Белоградчик, където се намират и най-близките 

болнични заведения. 

Тенденциите в здравеопазването са насочени към осигуряване на достъпна 

качествена медицинска помощ, осъществявана чрез високо технологично 

оборудване от достатъчен брой квалифицирани специалисти. 

4.5. Култура 

На територията на общината броят на читалищата е 6, като ролята на 

читалищата в исторически план е била доста всеобхватна: културна, просветна, 

художествена и т.н. 

Табл. 28  Разпределение на читалищата по населени места 

Наименование Населено място 

НЧ “Хр. Ботев – 1897” с. Чупрене  

НЧ “Съзнание -1928” с. Репляна  

НЧ “Наука-1927” с. Долни Лом  

НЧ “Нов живот-1927” с. Горни Лом  
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НЧ „проф.Асен Златаров“  с.Търговище  

НЧ “Христо Ботев -1927”  с. Средогрив  

Всички читалища в общината развиват културна и просветна дейност, чрез 

библиотеките и различните състави, изградени към тях. Има изградени 

самодейни състави в три от читалищата – Чупрене, Горни Лом и Долни Лом, които 

участват в национални, регионални, областни, общински и землячески  прояви. 

Библиотеките към читалищата в Чупрене и Горни Лом са целеви по 

програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация за всеки”. 

В културно отношение село Чупрене се развива доста бързо — тук в 

миналото, а и до днес се прави голям събор, на който идват много хора и се 

организират редица забавления. 

Основните забележителности са камбанарията с часовника в центъра на 

селото, църквата и музеят „Асен Балкански“. Малко след края на селото към 

Балкана на запад, от дясно в скалите се вижда паметната плоча, където се 

учредява местната структура на БКП. 

На около 4-5 км нагоре по пътя на Чупренската река се намира т. нар. 

„Партизан чешма“ — от тук Партизански отряд "Георги Бенковски" започва през 

1944 г. да налага народната власт във Видинско. На това място всъщност започва 

истинското изкачване на прохода "Свети Никола" - местността по-нагоре с китни 

ливади от ляво на пътя "Суа стран" поради цвета на тревата през лятото - жълто-

сив.  До "Партизан чешма" освен чешма има поставен и мемориален паметник. 

Сред редовните събития в село Чупрене са съборът на селото през месец 

май и „Празникът на гората” през месец август, когато в местността Бекинска 

шобърка се организират веселия и се провеждат различни мероприятия. В района 

на селото се събират ловни дружини по време на ловния сезон. 

В миналото отделните семейства са почитали различни покровители и са 

се събирали на определен ден от годината, както и на големите християнски 

празници. 

Друго редовно събитие е общинският турнир по футбол, който се провежда 

всяка година от 10 юли до 10 август. 

Ежегодно общината е домакин на Турлашки фолклорен събор “Када кум 

прасе и ти вречу”.  

Ежегодно се изготвя Културен календар на общината за популяризиране на 

международни, национални, регионални и местни прояви в сферата на културата, 

който се включва в Националния културен календар. 
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4.6. Социални дейности 

 В общината се предоставят социални услуги, като държавно-делегирана 

дейност, финансирани от републиканския бюджет. В Община Чупрене е създадена 

мрежа от социални услуги, включващи както институционални, така и социални 

услуги в общността за всички рискови групи от населението. Правилникът за 

прилагане на закона за социалното подпомагане определя социалните услуги в 

две групи: предоставяне на социални услуги в общността и предоставяне на 

социални услуги в специализирани институиции. Приоритет по предоставянето 

на социални услуги са услугите в общността, съобразно потребностите на 

населението и като превенция срещу настаняването в институции.   

 В партньорство между заинтересованите страни в община Чупрене -  

общинска администрация, териториалните структури на Агенцията за социално 

подпомагане (АСП), местни структури на централната държавна власт, 

доставчици на социални услуги и местни граждански организации (НПО) е 

разработена и утвърдена Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 

2010-2015 г.  

 Инициативата за областно планиране на социални услуги в област Видин е 

подкрепена и от МТСП и АСП, в синхрон с националните приоритети на 

социалната политика и с приоритетите в програмата на УНИЦЕФ за България. 

 В рамките на изпълнение на приоритетните направления, заложените мерки 

и дейности са насочени към развиване и предоставяне на социални услуги на 

общинско ниво, подобряване на достъпа до качествени социални услуги,  

повишаване на ефективността и ефикасността на системата за социални услуги и 

използването на различни национални или структурните фондове на 

Европейския съюз. 

 На територията на община Чупрене функционират центрове от типа на 

Център за настаняване от семеен тип и Защитено жилище, които предоставят 

социални услуги,  свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни 

консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, 

изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване. 

Защитено жилище за мъже с психични разстройства, с. Чупрене – Ползватели 

на услугата са мъже с лека и умерена степен на психично разстройство. 

Капацитетът на услугата за 2011г. и 2012г. е 10 лица. Чрез изграждане на 

социална среда, близка до семейната, се цели изграждане на трайни социални 

умения и трудови навици; създаване на предпоставки за водене на пълноценен и 

независим живот като част от обществото. Теренът и сградата са собственост на 
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община Чупрене и включва - сграда 200 кв.м. и двор – 2,5 дка. Материалната база е 

в много добро състояние. 

ЦНСТ за лица с психични разстройства, с.Долни Лом, община Чупрене – 

Ползватели на услугата са мъже и жени с лека и умерена степен на психично 

разстройство. Капацитетът на услугата за 2012 г. се запазва и е 10 лица /8 мъже и 

2 жени/. Чрез изграждане на социална среда, близка до семейната, се цели 

изграждане на трайни социални умения и трудови навици; създаване на 

предпоставки за водене на пълноценен и независим живот като част от 

обществото. Теренът и сградата са собственост на община Чупрене и включва 

двуетажна масивна сграда със застроена площ 150 кв.м. и дворно място от 2000 

кв.м. Материалната база е в много добро състояние. 

ЦНСТ за лица с умствена изостаналост с.Репляна, община Чупрене – Услугата 

е разкрита през 2013 г.Ползватели на услугата са мъже и жени с лека и умерена 

степен на умствена изостаналост. Капацитетът на услугата 14 лица. Чрез 

изграждане на социална среда, близка до семейната, се цели изграждане на 

трайни социални умения и трудови навици; създаване на предпоставки за водене 

на пълноценен и независим живот като част от обществото. Теренът и сградата са 

собственост на община Чупрене и включва двуетажна масивна сграда със 

застроена площ 150 кв.м. и дворно място от 2000 кв.м. Материалната база е в 

много добро състояние. 

 Предлагани социални услуги в община Чупрене: 

1. Личен асистент. По проект „Подкрепа за достоен живот” по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.”, през 2011г. и през 2012 г. 

са включени всички общини от област Видин, като партньори на Агенцията за 

социално подпомагане. Обхватът на проекта цели да отговори на повишеното 

търсене на услугата личен асистент от хора, които са в невъзможност да се 

самообслужват. 

2. Домашен социален патронаж - Услугата е предназначена за лица, навършили 

пенсионна възраст и се финансира от общинския бюджет. 

Табл. 29  Заети места в домашен социален патронаж в община Чупрене за 

2012г.: 

Община 

 

Капацитет 

 

Заети 

места 

 

Свободни 

места 

 

Предоставяне на социални услуги 

 

Доставка 

на храна 

 

Битови 

услуги 

Поддържане 

на лична 

хигиена 
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Чупрене  60 62 0 42 62 0 

 

3. Обществена трапезария - Услугата се финансира от  Фонд „Социална закрила” 

към МТСП. Ползватели на услугата са 90 лица  от всички населени места на 

общината. Основните потребители на услугата „Обществена трапезария“ са лица 

и семейства подпомагани по чл.9 от ППЗСП /43,26%/ и самотно живеещи лица и 

семейства,  получаващи минимални пенсии. 

 Домашният социален патронаж и Личен асистент са най-достъпните и 

традиционните услуги за стари хора в община Чупрене. Новоразкритите социални 

услуги в повечето общини са насочени към няколко рискови групи, което показва, 

че развитието им е в резултат на предварително планиране. 

4.7. Спорт и младежки дейности 

 Община Чупрене подкрепя развитието на масовия детско-юношески спорт, 

чрез финансово подпомагане и стимулиране на клубната дейност. Усилията са 

насочени към подобряване на съществуващата материална база и създаване на 

условия за пълноценното й използване. 

 На територията на общината няма официално регистрирани спортни 

клубове. Базата с която разполага  общината, са две волейболни игрища, 5 

футболни и две баскетболни. 

 Централно място в спортния живот на общината заема футболния турнир за 

купата на общината с участие на детски и възрастови отбори от населените места 

на общината. 

 Две от спортните бази – в с. Горни Лом  и с. Долни Лом са снабдени с нощно 

осветление.   

 Към двете основни училища  има изградени две физкултурни стаи, 

изпълняващи ролята на физкултурен салон. В процес  е тяхното допълнително 

обзавеждане . 

 Младежките отбори на Чупрене и Горни Лом вземат участие в регионални 

турнири организирани от БФС – Видин.                    

 

                               

5.  Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на 

територията 

 

5.1. Общинска пътна мрежа 
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 Пътната мрежа на територията на област Видин, към края на 2012 година, 

стопанисвана от Областно пътно управление - Видин е 611,4 км републикански 

пътища. Пътищата от републиканската пътна мрежа са 1-ви (74 км.), II-ри (91 км.) 

и III-ти клас (446 км.). Северозападният район е с най-малко първокласни пътища 

в сравнение с другите райони на страната. В област Видин се намират около 2,47 

% от първокласните пътища в страната. По този показател областта се нарежда 

на последните места сред областните градове. Определяща роля за 

транспортното обслужване и осигуряването на достъп до населените места в 

област Видин имат пътищата втори и трети клас. Това налага необходимостта от 

цялостно подобряване на експлоатационното им състояние и параметри.  

 Гъстотата на пътната мрежа в областта е 201,6 км на 1000 кв.км. От 2005 

година до момента няма съществена промяна в състоянието на пътната мрежа. 

 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 

маршрутите 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. Изградената пътна мрежа включва общо 68,8 км., от които 38,5 км. 

третокласен път (цитираните Републикански пътища) и 30,3 км. местни 

общински пътища – ІV-ти клас.  

 Автомобилен транспорт. Връзката на общината със съседните общини и 

областния град е само автобусен транспорт. В общината няма градски транспорт. 

 Общината има 5 бр.служебни коли от които 4 бр. с газови уредби, два 

училищни автобуса за извозване на ученици, две коли за извозване на 

отпадъците – контейнеровози.  

 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 маршрутите до посочените градове. 

 Масовият автобусен транспорт се  осъществява от частни превозвачи. 

 Транспортната мрежа се състои от следните транспортни линии: 

1. В общинската и областната транспортна схема – 4 автобусни линии, които имат 

следната конфигурация: 

Белоградчик – Чупрене – Репляна – Долни лом-Горни Лом и обратно 

Монтана – Горни Лом – Фалковец – Белоградчик – Видин и обратно 
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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.  

 През територията на общината не преминават железопътни линии. 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.  

 В община Чупрене няма изградени летища. На 6 км., от гр. Видин е изградено 

гражданско летище, което е можело да приема самолети с полезен товар до 50 

тона. Летище Видин е изградено през 1973 година с предназначение за полети на 

граждански, въздухоплавателни средства. Със Заповед от 01.11.1999 год. на 

Министерството на транспорта летището е закрито и към настоящи момент 

неизползваемо. 

  

5.2. Водоснабдителна мрежа 

 Област Видин разполага със сравнително добре организирана 

водоснабдителна мрежа с обща дължина 1 656 км, в това число вътрешна 

водопроводна мрежа - 1082 км и външна водопроводна мрежа - 574 км. 

 Областта е относително задоволена с питейни води, но системата за 

водоподаване, както и в предходния планов период, продължава да е високо 

енергоемка. 

 Водоснабдяването в област Видин се осъществява помпажно, гравитачно и 

смесено, като 15% от подаваната вода е гравитачна, а 85% - помпажна. 

Значителна част от количеството питейна вода за област Видин се осигурява от 

подземни (подпочвени) води, като има и повърхностни водоизточници - 

предимно за населените места в общините Чупрене и Белоградчик. Общият брой 

на водоизточниците е 116, като подземните са 111, а повърхностните 5. 

 Водоснабдителната и канализационната мрежа на територията на областта 

се поддържа от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Видин, търговско 

дружество, регистрирано със 100% държавно участие. Предмет на дейност на 

дружеството е водоснабдяване, канализация и инженерингови услуги. 

Водопроводната мрежа, която поддържа “В и К” ЕООД гр. Видин, е изградена в 

периода от 1938 г. до сега. Експлоатационният период на по-голямата част от 

мрежата е изтекъл и тя вече е силно амортизирана, което води до увеличаващ се 

брой аварии. 
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 Населените места в община Чупрене се водоснабдяват с питейна вода, 

отговаряща на изискванията на Наредба № 9/16.03.2001г. за качеството на 

водата, предназначена за питейно-битови цели. Всички населени маста 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. 

 Всичкото количество вода, използвано в общината е от местни 

водоизточници. Тези водоизточници водоснабдяват и населени места от 

съседните общини: Белоградчик, Ружинци и Димово. 

 Водоснабдителната група “Репляна – Чупрене”, която осигурява вода на 23 

населени места в общината и извън нея е изградена преди 35 години.  

 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 – 1966 година. Голяма част от трасето 

преминава през силно пресечен, стръмен планински терен и няма транспортен 

достъп. Изкопните работи са извършвани ръчно. Водопроводът е крайно износен 

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

изключително трудно, поради тежкия, недостъпен терен. Нарушава се 

нормалното водоподаване и населението остава без питейна вода по цяло 

денонощие, понякога и повече. 

 Периодичен проблем е замърсеността на водата с физически примеси – 

паднали листа и размита почва. Замърсяването се усилва в  период на усилен 

дърводобив в близост  до водоизточниците, осъществяван от Държавно горско 

стопанство “Миджур” с.Чупрене. 

 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. 
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 Общият проблем на водоснабдяването в община Чупрене е възрастта на 

изградените мрежи – външни и вътрешни от етернитови тръби - над 40 години. 

Тя е с намалена надеждност и влошени експлоатационни качества. От крайната 

амортизация на тръбите, често стават аварии и по вътрешните мрежи. След 

отстраняването им уличните платна остават невъзстановени и инфраструктурата 

е в доста лошо състояние. Разходите за поддържане на водоснабдителната 

система са високи. 

 На територията на общината функционира  пункт  от Националната 

автоматизирана система за екологичен мониторинг /НАСЕМ/ за качеството на 

водаите в река Лом при с.Горни Лом 

 

 5.3. Канализационна мрежа 

 

Област Видин се характеризира с недобро състояние на канализационната 

мрежа. През 2011 година, 55,9% от населението на областта е свързано с 

обществена канализация. В Северозападния район, по изградена канализационна 

мрежа област Видин се нарежда на предпоследно място пред област Враца. На 

територията на областта към края на 2012 година има 69 км канализационна 

мрежа, която е предимно в градовете Видин и Белоградчик. В останалите 

населени места, отпадъчните води се заустват в септични ями. Заустените 

отпадъчни води от домакинствата, несвързани с обществена канализация през 

2012г. е 1500 хил.куб.м/год. В област Видин към края на 2012 година няма 

населено място с изградена пречиствателна станция за битови отпадни води. 

На територията на община Чупрене няма селища с изградена 

канализационна система, не съществуват и промишлени предприятия, които да 

продуцират промишлени отпадни води.  От всички населени места в общината 

има частично изградена канализация само в с.Чупрене и с. Горни Лом, която е от 

смесен тип /битова и дъждовна/.  В с. Чупрене има изграден колектор, който 

извежда отпадните води извън регулацията на населеното място. В община 

Чупрене няма изградени пречиствателни станции за отпадни води.  

5.4. Телекомуникации 

В съвременното общество развитието и усъвършенстването на 

съобщителната инфраструктура е важен фактор за развитието и ефективността 

на икономиката. Едновременно с това напредъкът на комуникациите е и 

показател за технологично обновление. 

При показателя „мобилна телефонна плътност” се наблюдава непрекъсната 

тенденция на увеличение, като България вече изпреварва голяма част от 
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държавите-членки на ЕС, но темпът на нарастване на мобилната плътност се 

забавя. В област Видин мобилното покритие обхваща 99,44% от населението.  

Далекосъобщителната мрежа в община Чупрене функционира нормално. 

Има изградени 3 автоматични телефонни централи с общ капацитет 1600 поста. 

Централите са тип „аналогови” и “цифрови”. Цифрови са централите в 

с.Горни Лом, Долни Лом и Средогрив. В останалите села са все още “аналогови” 

И трите мобилни оператора (М-тел, Глобул и Виваком) покриват 

територията на община Чупрене. 

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

в с.Чупрене със 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, но качеството и 

скоростта в голяма степен не отговарят на съвременните изисквания. 

5.5. Енергийна мрежа и системи 

 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 на територията на община Чупрене. 

 В общината независими източници на ел. енергия и частна собственост са:  

 Каскада “Горни лом”  - с три броя ВЕЦ “Китка”, “Миджур” и “Горни лом”. с 

инсталирана мощност 8 MW, 

 МВЕЦ “Флеш” – с.Горни Лом  

 МВЕЦ “Бързи вир” – с.Горни Лом  

 МВЕЦ “Мега 1” – с.Долни Лом  

 МВЕЦ “Манастирка” – с.Чупрене  

  Общината е изцяло електрифицирана и има достатъчно енергийни 

мощности. Всички населени места имат улично осветление с енергоспестяващи 

осветителни тела и необходимите трафопостове. 

   За изпълнението на националната цел за постигане на 16% дял на ВЕИ в 

общото крайно потребление на енергия, „Енергийната стратегия 2020” на 

България предвижда политика за увеличаване на производството на 
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електрическа енергия от ВЕИ. За производството на алтернативна електрическа 

енергия в страната се използват главно водна, вятърна и слънчева енергия. 

 

  

 

 

 Схема визуализираща райониране на страната по възможност за 

използване на вятърна и слънчева енергия: 

 

 В община Чупрене възможностите за усвояване на слънчевата енергия са по- 

благоприятни, в сравнение с вятърната. 

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

централи – в с. Долни лом и в с. Върбово. 

 

5.6. Третиране на твърди битови отпадъци и екологична обстановка 

 Състоянието на околната среда в община Чупрене е пряко свързано с 

урбанизацията на територията, използването на ресурсите й, развитието на 

промишлеността, дългогодишните дейности в селското и горското стопанство, 

степента на влаганите инвестиции в инфраструктурата и пречистването на 

отпадъчните води. 

 Контролът върху състоянието на околната среда се провежда по компоненти 

на средата и фактори в съответствие с поредицата от специализирани закони за 

управление на околната среда, приети през последните години за сближаване със 

законодателството на ЕС. 

 

5.6.1.  Битови и строителни отпадъци  
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   Управлението на отпадъците се осъществява с цел да се предотврати, 

намали или ограничи вредното им въздействие върху човешкото здраве и 

околната среда. Управлението на отпадъците е най-същественият проблем, 

свързан с опазването на околната среда. 

          Дейността по управлението на ТБО в гр. Чупрене се извършва за сметка на 

общинския бюджет и се финансира от постъпленията в общинския бюджет от 

такси смет. В този смисъл са насочени и усилията на общината за неутрализиране 

на антропогенния натиск и въвеждане на организационни и практически мерки 

за неговото решаване. Общината притежава регистрационен документ №06-РД-

102-00 за извършване на дейност по Т /събиране и транспортиране/на смесени 

битови отпадъци. Целия процес по сметосъбиране, сметоизвозване и 

неутрализиране на формиралите се отпадъци се извършва организационно, 

технически и финансово от община Чупрене. Процесът обхваща 100% от 

населението на общината и юридическите субекти на нейна територия, като за 

целта се използва система от четирикубикови контейнери. Общинската 

администрация успешно се справя с тази специфична дейност, като успява да 

отговори на организационните, финансови и технически предизвикателства, като 

100% от населението е включено в системи за организирано събиране на 

отпадъците.  

          Основни проблеми в областта по управление на отпадъците в общината: 

 общинското депо и функциите му не отговарят на европейските 

изисквания и стандарти; 

 не се използват разделното събиране, рециклирането и оползотворяването 

на отпадъците и на практика основен метод остава депонирането на 

отпадъците; 

 успешно включване на общината в предстоящата регионална система за  

управление на отпадъците 

     В момента се реализира проект „Изграждане на регионална система за 

управление на отпадъците в регион Видин”, която ще обслужва и община 

Чупрене. Проектът предвижда наред с ново депо за битовите отпадъци, 

проектиране и изграждане на инсталация за компостиране на биоразградими 

отпадъци и съоръжение за преработка на строителни отпадъци. Депото обхваща 

терен от около 22 хектара, и има капацитет от 516 000 тона твърди битови 

отпадъци с 20 години ефективен експлоатационен живот. 

      Успешното включване на общината в новата система, ще бъде сериозно 

изпитание поради факта, че остарялата и морално остаряла, материално-

техническа база трудно би реализирала сметоизвозване на депо, разположено на 

75 км. от общинската територия. В този аспект е и предстоящата задача по 

закриване и рекултивация на общинското депо за битови отпадъци. 



 

Този документ е създаден по проект № 13-13-126/15.01.2014 г.  „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол върху 
изпълнението на политики на Община Чупрене“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

ст
р

.8
1

 

  На територията на общината няма изградени депа за строителни 

отпадъци. Те се депонират или на депата за битови отпадъци, за рекултивация на 

кариери и нерегламентирани сметища или общините определят терени за 

запълване и за подобряване на релефа. Често срещана практика е в контейнерите 

за битови отпадъци да се изхвърлят и смесени строителни отпадъци от  населени 

места. Няма създаден механизъм, който да стимулира лицата към 

оползотворяване на строителните отпадъци, поради което и на територията на 

областта няма действащо съоръжение за оползотворяване на строителните 

отпадъци и отпадъците от разрушаване на сгради. 

 

5.6.2.  Екологична обстановка  

 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.  

 Качеството на атмосферния въздух в приземния слой се определя от 

следните по-често срещани замърсители: прах, сажди, аерозоли, озон, въглероден 

оксид, серен диоксид, азотен диоксид, олово, арсен, тежки метали, полициклични 

ароматни въглеводороди (ПАВ) и др. 

                 Основните източници на замърсяване на атмосферния въздух са 

промишлеността,  горивните инсталации и автомобилния транспорт. 

                 Територията на община Чупрене обхваща землищата на осем села, като 

единственото промишлено предприятие се намира в с. Горни Лом – завод 

„Миджур“, произвеждащ промишлени взривни вещества. Промишлените 

източници на емисии в атмосферния въздух са с локално влияние и са без 

съществено въздействие върху качеството на атмосферния въздух. В останалите 

села промишлени емитери няма. 

                 Качеството на атмосферния въздух (КАВ) се следи чрез националната 

система за наблюдение, контрол и информация върху състоянието на околната 

среда. Всяка година, въз основа на получените резултати и данни за нивата на 

замърсителите от оценката на КАВ,Националният център по околна среда и 

устойчиво развитие, съгласувано с регионалните инспекции по околна среда и 

водите, изготвя списък на районите за оценка и управление на КАВ на 

територията на страната. Наредба №7 от 3 май 1999 г. за оценка и управление 
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КАВ, регламентира четири категории райони, в зависимост от степента на 

замърсяване. 

 Утвърдените, по реда на Наредбата, райони за оценка и управление на 

качеството на атмосферния въздух в област Видин, са както следва: 

★ райони, в които нивата на един или няколко замърсители 

превишават установените норми и/или нормите плюс определените 

допустими отклонения от тях – в тази категория попада община 

Видин; 

★ райони, в които нивата на един или няколко замърсители са между 

съответните горни и долни оценъчни прагове – общините Брегово, 

Ново село . 

★ райони, в които нивата на един или няколко замърсители не 

превишават долните оценъчни прагове. Тук попада община  Чупрене 

заедно с общините Кула, Грамада, Макреш, Бойница, Белоградчик, 

Димово , Ружинци,. 

           Община Чупрене не разполага със стационарен пункт за контрол 

качеството на атмосферния въздух. 

          Мониторингът на качеството на атмосферния въздух в гр. Видин през 2009, 

2010 и 2011 г. се е осъществявал от автоматична станция, намираща се в района 

на болница МБАЛ „Света Петка". Пунктът е градски фонов. Контролираните 

замърсители в него са: „серен диоксид" и „ФПЧ10". 

          Данните на националната  система за контрол и качеството на 

атмосферния въздух в реално време, показват завишени показатели за 

концентрацията на фините прахови частици във  въздуха в някои населени места, 

като подчертано негативна е ситуацията в областния град.  

                Отчетените превишения,  са с подчертано сезонен характер – от октомври 

до април, което налага извода, че основният източник на замърсяване на въздуха 

с ФПЧ10 е отоплението в битовия и обществения сектор. Тенденцията е към 

трайно запазване на сравнително високите нива на ФПЧ10 през последните 

години. 

                Без да са правени редовни измервания за община Чупрене, анализирайки 

състоянието на фактическата обстановка, се налага извода, че приземния 

атмосферен слой се отличава с чистота, доближаваща фоновите стойности. 

Големия дял на заетите с растителност територии, специфичната орографска 

характеристика и почти липсваща промишленост в района, са определящи за 

чистотата на атмосферата в общината.  

            Серният диоксид спада към групата на серните оксиди ( SОx), които се 

формират при изгаряне на горива с високо сярно съдържание. Основен 
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антропогенен източник на серен диоксид  е изгарянето на природни горива (ТЕЦ, 

битови източници). Металургията и химическата промишленост, също са 

източник на замърсяване със серен диоксид. SO2 и NОx са основни компоненти на 

"киселите дъждове". 

 Особено негативен е ефектът върху здравето на хората поради високия 

процент на усвояването му от горните дихателни пътища. Действието на серния 

диоксид върху дихателната система като правило се съчетава с влиянието на 

праха. Чувствителни групи от населението към експозиция на серен диоксид са 

децата, възрастните, хората с астма, със сърдечно-съдови заболявания или 

хронични белодробни заболявания.  Трудно е да се отдели действието на серния 

диоксид от това на праха, с който се свързва също повишената честота на 

хоспитализации и смърт. Хора с астма са 10 пъти по-чувствителни към серния 

диоксид, отколкото здравите. Децата с астма са особено чувствителни, а 

експозицията на серен диоксид може да доведе до възпалителни белодробни 

заболявания. 

 В автоматичната измервателна станция в гр. Видин не са регистрирани 

превишения на ПДК. Средногодишната концентрация на този замърсител е 18 

μg/m3 при норма 20 μg/m3. Отчетени са завишени стойности на концентрациите 

на серен диоксид през месеците януари, февруари, март, ноември и декември. 

         Другите контролирани атмосферни замърсители – никел и полициклични 

ароматни въглеводороди са значително под съответните пределно допустими 

концентрации и не се наблюдават трайни тенденции към повишаване на 

съдържанието им в атмосферния въздух. 

 В община Чупрене замърсяването на въздуха се дължи основно на бита при 

ползването на твърди горива през отоплителния сезон, а така също и на 

автотранспорта, без това да се отразява чувствително върху качеството на 

атмосферата.  

Състоянието на повърхностните води в региона се следи чрез 

осъществяване на ежемесечен мониторинг по отношение спазване на проектната 

им категория , повлияна най-вече от отпадъчните води вливащи се в тях. Поради 

трайно установилата се  тенденция към затихване на  социално - икономическата 

активност, дължаща се преди всичко на задълбочаващия се демографски срив  на 

областта, в частност община Чупрене, налице е тенденция   за подобряване 

качеството на водата в протичащите реки. 

 Състоянието на почвите. Обработваемите земи  в района на общината са 

слабо плодородни, поради ниското съдържание на хумус в горния повърхностен 

слой. Това налага използването на естествени и изкуствени торове за 

подобряване на техните качества. С възстановяване на частната собственост 

върху земята, практиката за  наторяване на почвите премина през различни фази: 

от безконтролно предозиране с изкуствена тор, през наторяване предимно с 
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естествена тор, до използването на  умерени количества изкуствени. Няма 

конкретни анализи на почвени проби от района, за замърсяване с изкуствени 

торове и пестициди. Тяхното използване е локализирано в личните стопанства и 

няколко по-големи почвени масиви със зърнени и фуражни култури. 

          Реализираното мероприятие за събирането и съхранението на негодни 

пестициди в Б-Б кубове на площадка на територията на с.Горни Лом е с висок 

екологичен ефект, елиминирал сериозната заплаха от мигрирането на 

пестицидите в природната среда. 

 През последните години все повече се налага тенденцията за намаляване 

замърсяването на земите и почвите. Ограниченото ползване на пестициди и 

торове в земеделието, програмите за екологично земеделие и животновъдство, 

водят до намаляване деградацията на почвите.  

 Шумовото натоварване е сред по-второстепенните проблеми, свързани с 

качество на  жизнената среда в община Чупрене. Макар че  на територията на 

общината  не са извършвани обстойни проучвания на шумовото натоварване, 

може да се отбележи, че  няма регистрирани  сериозни проблеми  с наднормен 

шум.  

 На територията на община Чупрене няма  производствени мощности-

източници на наднормен шум. Основен причинител на известно звуково 

натоварване на селищната среда е транспорта. 

           Някои специфични характеристики на териториално-устройствените 

планове на селищата в общината - липсата на околовръстни пътища,  води до 

преминаване през населените места на целия вътрешен и транзитен моторен 

поток, което заедно със  силно износената настилка на по-голяма част от  

улиците, допринасят до усилване на шумовото въздействие. 

         От друга страна богатото озеленяване на сравнително големите  частни 

дворове, изпълняват  ролята на растителна шумова екранизация и допълнително 

минимизират проблема. 

          През последните години не са предприемани някакви специални мерки за 

ограничаване на въздействието на този фактор, с изключение на текущия ремонт 

на част от асфалтовото покритие на уличната мрежа. В Наредба № 1 за 

осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната 

среда и защита на имуществото на територията на Община Чупрене, са разписани 

съответните ограничения за работата на увеселителните заведения, генериращи 

шум в жилищните квартали на населените места.  

 

 

6.  Състояние на местната икономика 
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 Икономическото развитие на област Видин до голяма степен определя 

приоритетните стопански сектори в община Чупрене. Постигането на динамичен 

растеж е основното предизвикателство пред българските общини, допълнително 

усложнено от икономическата криза. 

 Община Чупрене се намира в Северозападния район от ниво 2, област Видин. 

Северозападният район от ниво 2 има най-нисък принос към националния БВП, 

като изостава значително и по показателите на останалите райони в ЕС.  Районът 

е изостанал в много аспекти, което се дължи на комплексни фактори. За да се 

смекчат диспропорциите между районите, на национално ниво е предприета  

политика за прилагане на интегрирани териториални инвестиции за СЗР, които 

да насочат фокусирани средства за подобряването на състоянието на района. 

 По данни на статистиката по БВП на човек от населението за 2004-2009 г. 

област Видин - 5006 лв. за 2009г. се нарежда на последно място между областите в 

Северозападния район за планиране. Най-близки стойности до област Видин са 

стойностите на област Монтана. 

 

 През 2009г. стопанските субекти в областта са реализирали БДС в размер на 

457,6 млн. лв. по текущи цени, което представлява 10.47% от БДС за 

Северозападния район за планиране (4 370,6 млн. лв) и 0.78% от БДС създадена в 

страната (58 695,5 млн. лв.).  

 Брутната добавена стойност представлява разликата между брутната 

продукция и междинното потребление и е индикатор за нивото на 

производителността на труда. БДС по икономически сектори в област Видин за 

2009 г. е както следва: с най-голям дял е секторът на услугите с 66.89% от БДС 
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произведена в областта, селското стопанство произвежда - 18.16%, а индустрията 

само 14.95%. От 23,65 % през 2004 г. делът на добавената стойност създадена в 

селското стопанство намалява с 5,5%, секторът на услуги също търпи спад с 

повече от 3%. През 2009г. в област Видин индустриалният сектор създава 14,95 % 

от добавената стойност на икономиката в областта, в сравнение с 2004, когато 

делът е бил 12,63%. 

Табл. 30  БВП и БДС по икономически сектори за 2009 г.: 

2009 година 

Статистически 

район и област 

БДС по икономически сектори - 

хил.лв. 

БДС - хил. 

лв. 

БВП - хил. 

лв. 

БВП на 

човек - лв. 
Селско 

стопанство 

Индустрия Услуги 

България 2 841 300 18 394 500 37 459 700 58 695 500 68 321 600 9007,00 

Северозападен 512 200 1 361 100 2 497 300 4 370 600 5 087 400 5595,00 

Видин 83 100 68 400 306 100 457 600 532 700 4879,00 

Враца 114 500 539 500 534 700 1 188 700 1 383 700 6979,00 

Ловеч 76 300 243 800 436 800 756 800 880 900 5784,00 

Монтана 106 700 159 000 409 900 675 600 786 400 5006,00 

Плевен 131 700 350 300 809 800 1 291 800 1 503 700 5142,00 

 Като цяло основните икономически показатели за Видинска област са с по-

малък относителен дял спрямо страната. Отрицателната тенденция към 

намаляване на относителния дял се отнася за всички основни демографски и 

икономически показатели въпреки регистрираните колебания през 2010г. - 

население, наети лица, ДМА и брой предприятия. Ниската инвестиционна 

активност в областта очевидно е причина за нейното изоставане в 

икономическото й развитие. 

 Проблемите на областно, регионално и национално ниво оказват влияние и 

върху местната икономика. Макросредата, в която се развива икономиката на 

община Чупрене, се оформя под въздействието на множество фактори 

(политически, социално- икономически и демографски). Съвкупното им влияние 

като цяло се отразява негативно върху икономическото й развитие.  

 Определящи фактори за икономиката на община Чупрене са: 

 наличните природни ресурси, които са предпоставка за развитието на 

различните форми на туризъм; 

 Екологичната чистота на района; 

 Възможност за екологично чисто земеделие; 

 Фондове на Европейския съюз - Развитие на малкия и средния бизнес; 

 Развитие на преработвателната промишленост – диворастящи плодове и 

билки; 
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 Развитие на народни занаяти на основана на дървопреработването и 

задругите; 

 Провеждане на мероприятия за дърводобив и залесяване в общинската 

гора; 

 Развитие на ловно и рибно стопанство. 

 Икономическите реформи заварват бизнеса на община Чупрене 

неприспособен за работа при пазарни условия.  Традиционно заемащото висок 

дял селско стопанство попада в условията на силна вътрешна конкуренция и 

поради по-високите средни разходи за производство на единица продукция е 

ориентирано към самозадоволяване. На територията на общината няма големи 

земеделски производители. Обработваемата земя е с много нисък процент спрямо 

наличните площи. 

 Малките и микро-предприятията, които съществуват в общината са 

ориентирани предимно към сектора на предоставяне на услуги за  местното 

население и търговията.  

 През 2003 и 2004 г. в общината  започват да работят и няколко частни 

кравеферми и овцеферми. Тази макар и трудно организирана и работеща в 

началото дейност, представлява едно възвръщане към традиционното 

животновъдство в общината. През следващите години се очаква увеличаване на 

инвестициите в тази област и значително присъствие на тази дейност в местната 

икономика. 

 Единственото държавно предприятие на територията на  общината  е 

Държавно горско стопанство “Миджур” с.Чупрене 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. 

 Община Чупрене заема шесто място сред общините в областта по 

реализирани нетни приходи от продажби  - 3 828 хил. лв., от 47 бр. предприятия 

през 2011 г. 

Табл. 31  Икономически показатели за област Видин по общини за 2011 г.: 

област/община Предприятия Предприятия Нетни приходи от НПП (%) 
 

(бр.) % продажби (хил. лв) 
 

област Видин 3 183 
 

691 444 
 

община 

Белоградчик 

241 7,57% 20 408 2,95% 

община Бойница 17 0,53% 225 0,03% 

община Брегово 85 2,67% 4 507 0,65% 

община Видин 2 387 74,99% 552 447 79,90% 

община Грамада 39 1,23% 14 413 2,08% 

община Димово 126 3,96% 63 694 9,21% 

община Кула 97 3,05% 19 297 2,79% 
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община Макреш 33 1,04% 1 355 0,20% 

община Ново село 46 1,45% 6 173 0,89% 

община Ружинци 65 2,04% 5 097 0,74% 

община Чупрене 47 1,48% 3 828 0,55% 

 Визуализацията на тези икономически показатели е представена на долната 

диаграма: 

 

 В областен план по икономически показатели община Чупрене се отличава с 

нисък икономически капацитет.  

 Чуждестранните преки инвестиции от нефинансовия сектор за област 

Видин са в размер на 33057,9  хил. евро за 2011 г.  През последните години 

държавните и частни инвестиции в община Чупрене са значително намалени. Има 

значителен ръст в инвестициите по проекти, финансирани по програми от 

Европейските фондове. Общината влага значителни инвестиции в ремонт и 

обновяване на общинските сгради – детски градини, кметства, пенсионерски 

клубове.   

 Местната икономика създава предимно традиционни продукти за 

вътрешния пазар. Липсват нови продукти предназначени за вътрешния и 

външния пазар, които представляват предпоставка за бърз и качествен 

икономически растеж. 

 Икономиката в община Чупрене е много слабо развита – липсват 

предприятия, фирми, които да осигуряват постоянни работни места. Дори завод 

“Миджур” /Видекс/, които осигуряваше над 250 работни места е намалял до 30%.

 Динамиката на развитието й ще се съобразява предимно с промените на 

вътрешния пазар и динамиката на вътрешната конкуренция. В общината не се 
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създават високотехнологични и характерни с високи темпове на растеж продукти 

и услуги, предназначени за външни пазари. 

 От анализа на икономическите ресурси, които могат да служат като лостове 

на промяна в позитивна посока на местната икономика са идентифицирани 

следните фактори: 

 развитие на различни форми на туризъм чрез използване на природните 

забележителности и ресурси на региона – зимен, селски, еко, ловен и 

риболовен.  

 евтина работна ръка – Съществуващата безработица води до силно 

намаляване цената на работната сила в региона. Това е един от 

благоприятните фактори за привличане и развитие на трудоемки 

производства. За тяхното привличане може да се използва съществуващия 

и неизползван сграден фонд. Трябва да се има предвид, че тези 

производства са много чувствителни на промените в заплащането на труда 

и могат бързо да се преместят на други места в и извън страната, където 

тези разходи са по-ниски. 

 преструктуриране на отглежданите култури в селското стопанство към 

търсените на западните пазари ягоди, малини, боровинки, сливи, билки, 

диворастящи плодове и изграждане на преработвателна база за тези 

суровини  

 развитие на горското стопанство и дървопреработването - Влажният 

планински климат благоприятства развитието на горска растителност. 

Тези природни дадености представляват благодатна основа за развитие на 

дърводобива и дървопреработването в региона. 

 Пред икономическото развитие на местната икономика съществуват ясно 

очертани ограничители на развитието, които трябва да се отчетат при създаване 

на сценария за развитието й. Местната икономика се нуждае от сериозни 

инвестиции, чрез които може да извърши преструктурирането си. Възможностите 

за икономическо развитие в общината не са малко. Въпреки това, техният 

потенциал не е много висок, както и шансовете за реализацията им. Резултатите 

от този анализ, както и резултатите от стратегическото позициониране на 

отраслите на местната икономика определят следния сценарий за икономическо 

развитие до 2020 година:  

 Местната икономика ще се развива с темпове близки или по-ниски от тези 

на националната икономика – 2 - 5%. Основни фактори, които ще определят 

растежа на местната икономика са търсенето на вътрешния пазар и 

инвестициите в местната икономика; 

 В прогнозния период не се очакват съществени промени в структурата на 

местната икономика. Водещите фирми ще запазят своето място. При 
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осъществяване на предвидените намерения, растеж може да се очаква от 

растениевъдството, дървопреработването и  туризма. 

6.1. Промишленост 

 В промишлено отношение община Чупрене е слабо развита. Преобладава 

производство на селскостопанска продукция. В условията на преход към пазарна 

икономика промишлените предприятия в общината не успяха да намерят свой 

алтернативен изход. Негативните икономически последствия на национално 

ниво се отразиха пагубно на начина на работа и на цялостното функциониране на 

промишлеността на общината. 

 Представителна извадка за основните икономически показатели на 

отчетените нефинансови предприятия за 2012 г. по групи предприятия според 

броя на заетите в тях лица: 

 

Табл. 32  Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия 

за 2012 г. по икономически дейности  в община Чупрене 

Икономически дейности (А21) 
Предприятия 

Произведена 
продукция1 Заети лица ДМА 

Брой 

Х  и  л  я  д  и    

л  е  в  о  в  е Б р о й 

Х  и  л  я  д  и    

л  е  в  о  в  е 

ЧУПРЕНЕ 50 3 911 120 9 818 

A СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 9 950 32 1 143 

C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ .. .. .. .. 

D ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА 

ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА 9 2 208 25 8 193 

F СТРОИТЕЛСТВО ..       

G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ 13 152 26 .. 

H ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ ..   .. .. 

I ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 10 .. 23 .. 

L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ .. .. .. .. 

M ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ .. .. ..   

N АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ .. .. .. .. 

Q ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА .. .. ..   

 

 На територията на община Чупрене  фирмите, с по-голямо значение за 

местната икономика са: 

 Завод “ВИДЕКС” – с.Горни лом.Произвежда промишлени взривни вещества за 

износ и вътрешния пазар.Фирмата е изцяло частна собственост. 

 „Държавно горско стопанство” с.Чупрене. Бюджетно предприятие за охрана и 

опазване на горите от общината, издаване на разрешителни за дърводобив и 
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лов, залесяване  и др. дейности.Територията на горското стопанство изцяло 

съвпада с територията на община Чупрене. 

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

имущество. По-голяма част от търговските помещения и оборудването към 

тях са отдадени под наем. 

 ПТК “ 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. 

 Каскада “Горни лом”  - с три броя ВЕЦ “Китка”, “Миджур” и “Горни лом”.Трите 

централи са приватизирани и са частна собственост 

 ЕТ – “ВЕНТО – Венцислав Тошков, с.Протопопинци. Фирмата обработва около 

500дка земеделски земи. Произвежда хляб и хлебни и изделия. Най-големия 

земеделски производител в община Чупрене.  

 ТПК “ 23 септември” с.Горни лом.Произвежда изделия от дърво. 

 ЕТ „ВЕНИДОС” с.Чупрене.Произвежда безалкохолни напитки 

 В общината липсва изградена технологична инфраструктура, която да 

ускори трансфера на нови технологии в производството и да повиши неговото 

технологично равнище. Развитието на информационните и комуникационни 

технологии също изостава значително, което намалява шансовете на общината за 

динамично развитие в перспектива и налага необходимостта от изграждането им 

и създаване на умения у местното население и бизнеса за тяхното използване. 

 Следва да се търсят онези възможности, които ще донесат по-голяма 

икономическа, социална и екологична ефективност за общината. Възможностите 

за кредитиране все още не се използват достатъчно поради различни причини - 

неподготвеност на предприемачите при съставяне на бизнес планове, голяма част 

от производителите не са регистрирани и са в т. нар. “сива икономика”, липса на 

разработени бизнес идеи, високите нива на банкови обезпечения и лихви. 

Общинската администрация и неправителствените организации трябва да заемат 

по-активна позиция при привличането и консултирането на желаещите да 

ползват кредит. Неблагоприятната възрастова структура влияе отрицателно 

върху трудовите ресурси в общината и негативната тенденция за увеличаване на 

броя на гражданите дългосрочно безработни, загубили уменията си за работа, 

показва нуждата от квалификационни и преквалификационни курсове. Сами по 

себе си курсовете няма да създадат реална заетост и намаляване на 

безработицата, те ще са полезни, ако на пазара на труда има адекватно търсене. 
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 Общината може да помогне на бизнеса, като работи за подобряване на 

инфраструктурата и създаване на благоприятна бизнес среда, която да е 

предпоставка за привличане на външни инвестиции. 

 

6.2. Селско стопанство 

 Икономическото развитие на област Видин до голяма степен определя 

приоритетните стопански сектори в община Чупрене.  

 Площта, която обработваемите земи заемат в област Видин е 1 867 226 дка. и 

представлява 61,57% от общата територия на областта. За разлика от средните 

показатели за областта, община Чупрене се отличава с по-малък процент на 

обработваемите земи, предвид преобладаващия планински и полупланински 

релеф. 

 Според вида и предназначението си земеделските земи биват: ниви, лозя, 

трайни насаждения, ливади и пасища. 

Табл. 33  Начин на трайно ползване на земите към 30.12.2012 г. 

Община Обща площ 

обработваеми 

зем. земи 

/дка/ 

Ниви 

дка 

% Лозя 

дка 

% Тр. 

Нас 

я 

(дка) 

% Ливади 

и 

пасища 

дка 

% на 

ливадите 

и 

пасищата 

към обр. 

зем земи 

Обща площ 

обработвани 

зем. земи 

дка 

Видин 357774 322237 90 7749 2 5018 1.41 22770 6.36 184600 

Белоградчик 169228 68892 40 4452 2 568 0.3 95316 56.32 14500 

Бойница 121235 108544 90 1879 1.5 36 0.02 10776 8.88 35280 

Брегово 130020 117610 90 2507 2 965 0.7 8938 6.87 85500 

Грамада 131097 111659 85 873 0.7 263 0.2 18302 13.96 85200 

Димово 258146 222642 86 5927 2.3 260 0.1 29317 11.35 142620 

Кула 195431 174860 89 2111 1 44 0.02 18416 9.42 85380 

Макреш 132095 116737 88 870 0.7 312 0.23 14176 10.73 58200 

Ново село 85896 67223 78 12184 14.1 1092 1.27 5397 6.28 63480 

Ружинци 162933 141081 86 3038 1.9 710 0.4 18104 11.11 112300 

Чупрене 123371 28863 23 1036 0.8 41 0.03 93431 75.73 4540 

Област 

Видин: 

1867226 1480348 79 42626 2.3 9309 0.49 334943 17.93 871600 

 От цялата площ на община Чупрене, 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 на общината. От цялата обработваема земя 75,7% е 
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относителния дял на ливадите и пасищата. Обработваемата земя е запазена 

екологично чиста. 

 Броят на земеделските стопанства в Област Видин е 8 371, което 

представлява 2.3% от стопанствата в страната. Използваната земеделска площ 

(ИЗП) е 765 040.4 дка и е разпределена в 8 178 стопанства. Средният размер на 

ИЗП за областта е 93.5 дка или 92% от средния размер за страната – 101.3 дка. За 

община Чупрене средния размер на стопанствата е 29,8 дка., което е значително 

по-малко в сравнение с национално и областно ниво. 

 

 

Табл. 34  Разпределение на земеделските стопанства в Област Видин според 

размера на ИЗП по общини: 

 

 

Табл. 35  Средната площ на възстановен имот в област Видин по общини: 

 

Община Площ/дка 
 Община Видин  5,36 
 Община Белоградчик  4,58 

 Община Бойница 5,73 
 Община Брегово  8,33 

 Община Грамада  7,14 

 Община Димово  7,00 
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 Община Кула  7,95 

 Община Макреш  6,57 
 Община Ново село  5,72 
 Община Ружинци  4,93 

 Община Чупрене  4,58 

 

  Характерно, е че до 2011 г. голяма част от обработваемата земя е запустяла.  

Към настоящия момент има тенденции към обработване на земята от няколко 

частни фирми. Животновъдството, което е било значително развито преди 25-30 

години е също много западнало. Само в с.Репляна има ферма за отглеждане на 

“Реплянска овца”, но това е крайно недостатъчно. 

Селското стопанство би могло да има значителен принос за съживяване на 

икономиката в следващите години. Наличните ресурси за развитие на 

земеделието са достатъчни за осигуряване на допълнителна заетост и доходи на 

местното население. Почвите в района не са замърсени с пестициди, на са 

киселинни или засолени, а също не са силно повлияни от ерозивни процеси. 

Наличието на свободни земеделски земи е предпоставка за намаляване на 

безработицата чрез подпомагане на всички, които желаят да се занимават със 

развитие на селското стопанство.  

 Опитът на други общини със сходни условия показва, че в община Чупрене 

има ресурси както за крупни арендни стопанства, така и за малки семейни ферми. 

Но всичко това трябва да се подкрепи финансово от Структурните фондове на ЕС 

за развитие на земеделието и селските райони.  

 Земеделските земи в община Чупрене са реални предпоставки за развитие 

на предприемачество в областта на растениевъдството. Условията са подходящи 

за отглеждане на трайни насаждения, ягоди, малини, боровинки, 

гъбопроизводство и билкосъбиране,  а в животновъдството – за овцевъдство и 

говедовъдство от месодайни и млекодайни породи. Голяма част от животните 

през последните години се отглеждат в личните дворове на населението, много 

често при примитивни условия. Това прави отрасъла губещ и допълнително 

затруднява развитието му.  

 Внимание трябва да се обърне на трудовата миграция от селата към по-

големите градове. Развитието на селските райони трябва да се обвърже с 

алтернативна заетост, свързана както с възраждане на стари културни традиции 

и обичаи, така и с налагането на екологично чисто земеделие. Утвърждаването на 

модела на устойчиво развитие и щадене на природата трябва да се прилага чрез 

комплексен механизъм на субсидиране, реална помощ от местни и европейски 

програми. 
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 Най-големия земеделски производител в община Чупрене е ЕТ – “ВЕНТО – 

Тошко Тодоров”, с. Протопопинци. Фирмата обработва около 500 дка земеделски 

земи. Произвежда хляб и хлебни и изделия.  

 Необходимо е провеждане на разяснителна кампания сред земеделските 

производители в общината за съществуващите възможности за кандидатстване 

по отворените схеми на ПРСР, както и предварителен анализ на земеделските 

потребности свързани с възможностите свързани с новия програмен период.  

  

6.2.1. Растениевъдство 

 Най-големия процент от земеделските земи са представени от ливадите и 

пасищата. Традиционно за общината се развиват овощарството и отглеждането 

на ягодоплодни култури и зеленчуци, за които са налице много благоприятни 

почвено-климатични условия. Благоприятни са условията за отглеждане на ягоди 

и малини.  

  Таблица 36  Структуроопределящи земеделски култури отглеждани в 

община Чупрене: 

 

 Община Чупрене разполага с достатъчно поземлен фонд, предназначен за 

дейности на частни арендатори. Именно използването на общинска земя от 

частни стопани за развитие на растениевъдство е един от основните начини за 

преодоляване на проблема с обработването на площите. Друг начин за 

отстраняване на неблагоприятните последици е възможността за участие на 

Общината в проекти, заедно с частни производители и земеделски стопанства. 

 6.2.2. Животновъдство 

 Животновъдството също е традиционно за общината, но изпитва сериозни 

затруднения в последните години. Те са свързани с модернизацията на 

производството, а оттам и с ниската конкурентоспособност на отрасъла.  
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Таблица 37  Баланс на отглежданите животни в община Чупрене: 

 

 

 От представената таблица е видно, че в структурата на животновъдството в 

община Чупрене през 2013 г. водещо е отглеждането на овце, което в голяма 

степен е определено от географските особености на средата и традициите в 

региона.  

 Наличието на много добри пасища и ливади в планинската и 

полупланинската част на общината са условие за развитие на овцевъдството и 

месодайното говедовъдство. Добри са условията за отглеждане на овце и кози. 

Пчеларството и зайцевъдството също имат потенциал за развитие и обогатяване 

на асортимента от предлагани продукти. Рибарството е сравнително нов и добре 

развиващ се отрасъл за региона. В общината има подходящи условия за 

изграждане на малки рибовъдни стопанства за отглеждане на пъстървови, 

шаранови и есетрови видове риби.   

 В последните години предвид влошените икономически условия в страната, 

съответно и в областта се наблюдава значителен спад на броя на 

животновъдните стопанства. Една от причините за намаляването им е 

въведените по-строги изисквания от страна на Европейския съюз по отношение 

на начина и условията на отглеждане на животните. Тези изисквания налагат 

сериозно модернизиране на фермите, което се оказва непосилно за по-дребните 

животновъди. Съществен фактор е обезлюдяването на селата и съответно 

ориентирането на младите хора към по-големите населени места и ангажираност 

в други сектори на икономиката. По този начин все по-малко са хората залагащи 

на животновъдството, като начин за издържане на семейството и реализиране на 

продукция с цел доходи. 

 Преминаването на животновъдството изцяло в частния производител рязко 

измени генофонда на породите. Липсва научно обосновано хранене на животните. 

Силно е занижен ветеринарносанитарния контрол върху произведената 



 

Този документ е създаден по проект № 13-13-126/15.01.2014 г.  „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол върху 
изпълнението на политики на Община Чупрене“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

ст
р

.9
7

 

продукция. Няма начин, при така сложилите се услови за производство, да се 

гарантира висока производителност на качествена и здрава животинска 

продукция. Когато всичко това съвпадне и с липса на държавна политика в 

ценообразуването, пазарна стратегия и дъмпинг в производството и вноса силно 

намалява, дори липсва рентабилност на отрасъла. 

 Предоставяните субсидии и помощи по европейските схеми и мерки за 

подпомагане дават възможност за разширяване и модернизиране на 

стопанствата, като това от своя страна допринася за отглеждането на по-голям 

брой животни, чрез по-ниска ангажираност на работна ръка. 

6.3. Горско стопанство 

 Горските територии обхващат около 4180 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 

залесеността средно за страната – 33,7%. 

 Територията на общината попада в границите на ДГС “Чупрене”. На 

северозапад то граничи с ДГС ”Белоградчик”, на изток - с ДГС ”Монтана”, на 

югозапад - с държавната граница на Сърбия. 

           Територията на стопанството е разположена на североизточните склонове 

на Западна Стара планина: в източната част на Свети Николска планина и 

западната на Чипровска планина, южните части на Широка планина и на част от 

Венеца. Горите и горските площи представляват отделни комплекси с различна 

големина в северната част и компактни комплекси в южната. Крайните точки на 

комплексите образуват неправилна овална фигура с диаметър около 21 км. 

 ДГС ”Чупрене” има изразено планински релеф. Средната надморска височина 

е около 950 метра. Най-високата точка се намира над с.Горни Лом в отдел 64 връх 

”Миджур” - 2186 м н.в., който е четвърти по височина в Стара планина след 

върховете Ботев, Триглав и Вежен. Най-ниската точка е в отдел 175 над с. 

Фалковец - 225 м н.в. 

Табл. 35  Разпределение на горската площ по вид на земите в ДГС ”Чупрене”: 

Вид на земята Площ в ха % 

Залесена площ 15702.20 93.4 

Незалесена дървопроизводителна площ 244.80 1.5 

Недървопроизводителна площ 854.80 5.1 

Горски пасища 8.30 0.0 

Всичко: 16810.1 100.0 
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Табл. 36  Разпределение на горската площ по вид на горите в ДГС ”Чупрене”: 

Вид на горите Площ в ха % 

Иглолистни 3912.90 23.3 

Широколистни високостъблени 6024.90 35.8 

За реконструкция 1605.90 9.6 

Издънкови за превръщане 4864.50 28.9 

Нискостъблени 401.90 2.4 

Всичко: 16810.1 100.0 

 Санитарното състояние на горите в района на стопанството е сравнително 

добро. Продължителната суша през ревизионния период е главната причина за 

съхнене при бора, цера и отчасти акацията. При смърча в местността ”Бекинска 

шобурка” се наблюдава съхнене на единични и малки групи дървета. Сухите 

дървета от своя страна стават естествен развъдник за всякакви гъбни и 

насекомни вредители. На някои места се установиха и повреди от паша в 

културите. 

             От насекомните вредители епизодични нападения са наблюдавани от буков 

скокльо. Стопанисващите органи не са предприемали сериозни мерки за 

подобряване на санитарното състояние на гората. Предимство в последните 

години се е давало на санитарните сечи. Полагани са и усилия за предпазване от 

дивечови повреди и паша, но в това отношение успехите не са големи, особено що 

се отнася до опазване на подраста. 

6.4. Търговия, услуги обществено 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.  

 Банковият и застрахователният сектор са представени съответно чрез клон 

на   Интернешънъл Асет Банк                                       

 Високото качество на телефонните разговори се осъществява от мобилните 

оператори на М-ТEL, VIVACOM и GLOBUL. 

 Застрахователните услуги са добре развити и се извършват от частни лица, 

които са представители на почти всички големи застрахователни компании. 

 Бензиностанции –1бр.  

6.5. Туризъм 

  Общината разполага с неусвоен потенциал за развитие на зимен, селски, 

екологичен и ловен туризъм, чието бъдещо развитие трябва да залегне в близко 

бъдеще. 
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 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”. 

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. Ловен дом 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.  

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; 
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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; 

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 участват самодейни състави от община Чупрене и 

съседните общини. На събора се представят песни, обичаи, облекла и ритуали 

характерни за битовото и трудово ежедневие на местното население – турлаци. 

 Основните културно-исторически забележителности в община Чупрене са: 

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.  
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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.  

 Защитени територии в община Чупрене са: 

1 . Биосферен резерват „Чупрене”;  

2. Природна забележителност “Гардата”;  

3. Защитена местност “Миджур”;  

4. Природна забележителност пещерата  “Леви и десни сухи печ”. 

 

7.  Административен и финансов капацитет 

 

7.1. Административен капацитет и структура на общинската 

администрация 

 

Община Чупрене разполага с добре изградена административна структура 

и има нужния човешки ресурс и капацитет за изпълнение на Общинския план за 

развитие за 2014-2020 г. 

Общинската администрация е съставена от Обща администрация, в т.ч. 

Отдел „Финансово стопански дейности” (ФСД), които подпомагат кмета при 

осъществяване на правомощията му и извършват дейности по административно 

обслужване на гражданите и юридическите лица.  

Кметът и общинската администрация като представители на органите на 

местно самоуправление са натоварени със задачите и отговорностите по  вземане 

на решения и извършване на дейности при определяне, изпълнение и контрол 

при изпълнението на регионалната и национална политика за развитие. Във 

връзка с това те взимат решения, свързани с: 

 устройството и развитието на територията на общината и 

населените места в нея; 

 общинското имущество, предприятия и финанси /данъци и такси/; 

 образованието на територията на общината; 

 здравеопазването; 

 културата /читалища, театри, кина, библиотеки, музей, паметници 

на културата, исторически паметници и др./; 
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 благоустрояването и комуналните дейности /водоснабдяване, 

канализация, електрификация, топлофикация, комуникации, 

инфраструктура, третиране на битови отпадъци и пр./; 

 социално подпомагане; 

 опазване на околната среда и рационално използване на природните 

ресурси на общината и не на последно място 

 развитие на спорта, отдиха и туризма с общинска значение. 

 

В общинската администрация на община Чупрене работят 38,5 души 

структурирани в няколко основни функционални направления. Пряко подчинени 

на кмета на общината при изпълнение на своите служебни задължения са: един  

кмет на кметство и шестима кметски наместници, Секретаря на общината и 

Директора на „Обща администрация” и съответните ръководители на „Държавни” 

и „Местни дейности”.  

 

  Функции на дирекциите(отделите) от общинска администрация Чупрене: 

 

Област на 

компетентност 

Дирекция  

Обща администрация 

Отдел 

„ФСД”  

Управление на 

човешките ресурси 
    

Управление на 

финансовите ресурси 
    

Правни дейности     

Управление на 

собствеността   
  

Управление при 

отбранително-

мобилизационна 

подготовка 

    

Информационно 

обслужване и 

технологии 

    

Административно 

обслужване 
    

Канцелария     

Протокол и връзки с 

обществеността 
    

     

Легенда    
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Основна функция    

Допълнителна / 

спомагателна функция    

 

 

 

 

Органиграмата представяща функционирането на общинска 

администрация Чупрене към настоящия момент е представена по-долу: 

 
Техническите ресурси и капацитета на общината при изпълнение на 

нейните функции е на добро ниво. Общината разполага с компютри, принтери, 

скенери, телефони, правна и справочна литература, автомобили.  

7.2. Общински бюджет и финансов капацитет 

Съществена роля в икономическото развитие на общината играе 

общинският 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 
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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 са предвиждани средства по 

програмите за заетост, поради тенденция за намаляване на трайната 

безработица. 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.  

 

Табл. 37  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 

6. 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% 
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(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 й 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.   

                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 долната таблица. 
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Табл. 38  Структура на бюджетните 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 
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 - 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     

10. 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.           

От всичко анализирано до момента става ясно, че Община Чупрене 

използва разумно и ефективно всички бюджетни и извънбюджетни средства, за 

реализиране на набелязаните за решаване цели, за развитието на общината. 

Успоредно с изпълнението на бюджета на общината, е целесъобразно да се 

проследят тенденциите на приходите и разходите в извънбюджетните сметки и 

фондове.   
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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 собственно участие на общината 15 %. 

Проекта е приключил 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 водопровона 

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 изпълнение са два нови проекта по ПРСР: 

1. „Изграждане на туристическа инфраструктура – места за отдих и 

развлечение, път и пътека „Към връх Миджур”,  

2.„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. 
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По отношение на финансовия капацитет на общините в Р България в 

Министерство на финансите е изработена детайлна сравнителна таблица, 

съдържаща основни финансови компоненти за проследяване на актуалното 

финансово състояние на общините в Р. България. 

Табл. 50  Финансов капацитет на община Чупрене за 2013 г.: 

Община 

Чупрене 

 Дял на 

собствените 

приходи от общите 

постъпления 

 Дял на разходите 

за заплати и 

осигуровки в 

общите разходи 

 Дял на 

капиталовите 

разходи в общите 

разходи 

(инвестиционна 

активност) 

Бюджетно салдо 

спрямо общите 

постъпления 

26,76% 44,46% 35,88% 
10,53% 

 

Чупрене е малка община и финансовият й капацитет и възможности за 

съфинансиране на проекти и самостоятелно изпълнение на дейностите, заложени 

в ОПР 2014-2020 г. са доста ограничени. Причината е в липсата на достатъчно 

собствени приходи в общинския бюджет. 

Общината няма финансов капацитет за самостоятелно финансиране на 

проекти и дейности от Общинския план за развитие. В бюджета няма заделени 

средства за разработване, управление, изпълнение и съфинансиране на проекти и 

дейности от ОПР. 

За изпълнението на Общинския план за развитие за 2014-2020 г. следва да 

се търсят източници на средства извън общинския бюджет – Оперативни 

програми, финансирани от фондовете на ЕС, действащите оперативни програми 

през нови програмен период, Програми на българските министерства и други. 

Като алтернативи за съфинансиране на проекти могат да се ползват кредити от 

фонд „ФЛАГ”, краткосрочни банкови заеми, целеви субсидии и помощи от 

държавния бюджет. 

Вариант за финансиране и изпълнение на публични функции и дейности е 

публично-частното партньорство (ПЧП). Неговите форми, структуриране и 

механизми вече са нормативно уредени със Закона за публично-частното 

партньорство. 

ПЧП едновременно дава възможност за развитие на висококачествени и 

достъпни услуги от обществен интерес и насърчаване на частните инвестиции в 

строителството, поддържането и управлението на обекти на техническата и 

социална инфраструктура и в извършването на публични функции и дейности. 

ПЧП се урежда, чрез договор между публичния партньор – Община и частния 

партньор – Инвеститор. ПЧП дава гаранции за защита на публичните активи и 

ефективно управление на публичните средства, като същевременно се създават 

работни места, генерират доходи и насърчава предприемачеството. Политиката 

за общински ПЧП се определя с ОПР и Програмата за реализация на ОПР, в която в 
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самостоятелен раздел трябва да се включат общинските ПЧП и сроковете за 

изпълнението им.  

За изпълнението на ОПР 2014-2020 г. са важни и частните проекти и 

инвестиции на местния бизнес и НПО, които също създават условия за 

подобряване на средата и съживяване на района. 

 

 

8. SWOT анализ 

Обикновено при оценъчните и прогнозните изследвания се използват два 

основни подхода – емпиричен и експертен. При емпиричния подход се извеждат 

закономерности на основата на анализирана емпирична информация с помощта 

на статистически и математически модели. При експертния подход се разчита на 

опита на експертите, като се допуска, че те имат нужния капацитет да разкриват 

закономерности и да правят синтезирани достоверни оценки, без да е необходимо 

да се разработват сложни математико-статистически модели. 

SWOT-анализът спада към експертната група методи, но той не може да 

бъде разработен без необходимата изходна информация. За първи път този метод 

за анализ е използван в научните разработки, посветени на управлението 

(мениджмънта) на фирмите. Най-често SWOT-анализът се използва за 

идентифициране на организационното състояние на фирмата и за очертаване на 

тенденциите в нейното развитие. По-късно SWOT-анализът е пренесен и в други 

области като регионално планиране, околна среда, туризъм и др. 

Главната цел на SWOT-анализа е да се извърши взаимообвързана оценка на 

вътрешните за дадена организация или регион силни (Strengths) и слаби 

(Weaknesses) страни, както и на външните за организацията или региона 

възможности (Opportunities) и заплахи (Threats). Приема се, че вътрешните 

страни (силните и слабите страни) могат да се контролират от организацията, 

докато външните фактори (възможности и заплахи) определят състоянието на 

средата, в която се развива организацията или региона. 

В световната практика SWOT-анализът се е утвърдил като задължителен 

елемент на стратегическото планиране. Значението на SWOT-анализа се подсилва 

и от факта, че той е регламентиран като задължителна процедура при всички 

планове и програми, свързани с усвояването на структурните фондове и 

инструменти на Европейския съюз. 

Резултатите от SWOT-анализа позволяват точно формулиране на 

приоритетите и целите за развитие на общината, както и периодична оценка на 

мястото й в рамките на региона. Резултатите от SWOT-анализа позволяват да се 

планират и реализират конкретни мерки за коригиране на състоянието. Сред 

елементите на анализа има взаимовръзки, които разкриват потенциала за 

развитие, а също и такива, които показват ограниченията (лимитиращите 
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фактори) и проблемите, които предстои да бъдат преодолени. Преди да се 

премине към SWOT-анализа на отделните сектори в социално- икономическото 

развитие на община Чупрене, е важно да се подчертае, че в нашата страна все още 

има проблеми, свързани с наличието, количеството и качеството на необходимата 

изходна информация и достъпа до нея. Както и при всички останали анализи, 

предназначени за органи и лица, вземащи решения, трябва да се работи с 

достоверна, официализирана информация. 

 

 

СИЛНИ СТРАНИ 

 

СЛАБИ СТРАНИ 

 

1. Богатото разнообразие на 

природни дадености; 

2. Екологично чист район; 

3. Наличие на природен резерват; 

4. Богато културно-историческо 

наследство; 

5. Съхранени традиции и обичай; 

6. Добре развита енергийна 

мрежа; 

7. Липса на  химически 

замърсени земи; 

8. Наличие на подходящи 

образователни училища и ЦДГ; 

9. Наличие на природни 

забележителности, създаващи условия 

за развитие на различни видове 

туризъм и за създаване на 

разнообразен туристически продукт; 

10. Разработени проекти в 

областта на туризма, възстановена и 

реконструирана туристическа база; 

11. Наличие на банков офис; 

12. Организирано сметосъбиране; 

13. Добре организирани социални 

услуги; 

14. Липса на безконтролно 

изсичане на гори; 

15. Липса  на задължения към 

финансови и стопански организации; 

 

1. Демографска криза - намаляване 

и застаряване на населението - 

миграция на младите хора към големи 

индустриални центрове и чужбина; 

2. Неблагоприятно географско 

разположение – отдалеченост от 

основни пътища; 

3. Периферно местоположение, 

обуславящо изолация от стопанска и 

друга антропогенна дейност; 

4. Остаряла водопроводна мрежа от 

етернитови тръби; 

5. Лошо състояние на част от 

републиканската пътна мрежа на 

територията на общината; 

6. Слабо развит в икономическо 

отношение регион с неблагоприятна 

инвестиционна среда и ниска 

конкурентоспособност; 

7. Малък брой предприятия с ниска 

и малки възможности за инвестиции и 

внедряване на иновации; 

8. Слабо развит частен сектор, респ. 

липса на предприемачество в сектора 

на малкия и среден бизнес; 

9. Ограничен достъп до 

информация за вътрешни и 

международни пазари 

10. Липса на канализация – отпадни 
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16. Начало на оживление в 

селското стопанство; 

17. Благоприятни стойности на  

популациите на дивеч и развитие на 

ловното стопанство; 

18. Добра териториална осигуреност 

на населението (нисък коефициент 

“гъстота на населението”); 

19.  Наличие на свободна работна сила 

(човешки ресурси) за целите на 

селското стопанство; 

20. Инфраструктурна осигуреност – 

пътища, комуникации. Налична 

комуникационна връзка във всички 

селища в общината; 

21. Потенциал за по-широко 

използване на ВЕИ. 

 

 

 

 

води; 

11. Липса на пречиствателна 

станция – питейна вода; 

12. Липса на туристически обекти с 

национално значение; 

13. Отрицателен абсолютен прираст 

на населението; 

14. Недостатъчно оползотворяване 

на потенциала на природното и 

културното наследство на общината; 

15. Малко на брой земеделски 

кооперации и липса на организации на 

селскостопански производители;  

16. Висока безработица, ниски 

доходи и жизнен стандарт, нисък 

индекс на човешко развитие; 

17. Ниски доходи на населението. 

Риск от бедност;  

18. Риск от социално напрежение 

между българската и ромската 

етническа група; 

19. Липса на опит и капацитет за 

усвояване на европейските фондове; 

20. Липса на спешна медицинска 

помощ и слабо развита доболнична 

медицинска помощ, липса на аптека в 

общинския център. 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ 

 

ЗАПЛАХИ 
1. Възможност за развитие на 

екологично чисто земеделие; 

2. Наличие на биосферен 

резерват; 

3. Наличие на нерудни 

изкопаеми; 

4. Вътрешни и външни 

инвеститори; 

5. Фондове на Европейския съюз- 

Развитие на малкия и средния бизнес; 

6. Развитие на информационно 

общество; 

7. Привличане на капитали и 

1. Засилване на неблагоприятните 

демографски тенденции - висок 

процент застаряващо население, 

обезлюдяване на общината, 

отрицателен естествен прираст; 

2.         Продължаваща емиграция на 

населението със засилващ се темп и 

намаляване дела на населението в 

трудоспособна възраст; 

3.         Опасност от обезлюдяване на 

населени места; 

4. Поддържане на високи 
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инвеститорски интерес; 

8. Развитие на различните форми 

на туризма и на дейности, обслужващи 

туризма с комбиниране на 

туристически пакети със съседни 

общини; 

9. Възможност за обвързване на 

продукцията на селско стопанство с 

туризма в общината; 

10. Създавате на местни 

туристически продукти и туристически 

атракции; 

11. Членство в Еврорегион “Дунав 

21 век” и Еврорегион  “Западна Стара 

планина; 

12. Установяване на устойчиво 

трансгранично партньорство и 

създаване на трайни икономически 

структури; 

13. Наличие на европейски и 

национални програми за социална 

заетост; 

14. Изпълнение на програми за 

квалификация и преквалификация на 

трайно безработни; 

15. Развитие на 

преработвателната промишленост – 

диворастящи плодове и билки; 

16. Развитие на народни занаяти 

на основана на дървопреработването и 

задругите;  

17. Провеждане на мероприятия за 

дърводобив и залесяване в общинската 

гора; 

18. Окрупняване и повишаване 

конкурентоспособността на 

животновъдните стопанства; 

19. Развитие на ловно и рибно 

стопанство; 

20. Развитие на аптечна мрежа;   

21. Изграждане на ПСОВ със 

средства предоставени ЕС; 

стойности на  безработицата и риск от 

социална нестабилност; 

5. Висока цена на част от 

енергоносителите; 

6. Нестабилна политическа рамка; 

7. Данъчна и фискална политика, 

нестимулираща бизнеса; 

8. Спад на интереса на българските 

и чужди инвеститори; 

9. Финансови затруднения на общината 

и недостатъчно средства за капиталови 

разходи; 

10. Неефективно използване на 

природните и културно-историческите 

дадености в общината; 

11. Ниска предприемаческа 

активност и инвестиционен интерес; 

12. Липса на целенасочена държавна 

финансова подкрепа за подпомагане 

развитието на изоставащите райони; 

13. Ограничени възможности на 

държавата и общините за финансиране 

на публични проекти и за 

съфинансиране на проекти по 

оперативните програми; 

14.    Забавяне при стартирането на 

новия Програмен период – липса на 

възможности за кандидатстване по 

проекти за БФП и на проектна 

готовност; 

15.        Недостатъчен програмен и 

административен капацитет в 

Общината, респ. липса на специалисти 

за участие в цялостния процес на 

усвояване на средствата от ЕС; 

 

16.     Тенденция към поддържане 

на ниско образователното ниво на 

населението сред представителите на 
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22. Подобряване на 

сътрудничеството между структурите 

на местното самоуправление в региона, 

както и между тях и структурите на 

гражданското общество. 

ромската общност; 

17.      Влошаване условията за 

ефективни селскостопански дейности и 

понижаване на 

конкурентноспособността на 

съществуващите малки земеделски 

стопанства; 

18. Липса на маркетингова 

стратегия и практика за местните 

селскостопански производители и 

невъзможност за привличане на 

активен инвестиционен интерес в 

селското стопанство; 

19. Опасност от наводнения и горски 

пожари; 

20. Риск за засилване на водно-

ерозионните процеси, допълнително 

усложнен от рискови фактори като 

интензивни валежи, горски пожари, 

наводнения, нерегламентирана сеч и 

пашуване; 

21. Увеличаваща се престъпност. 

 

Според направения анализ са идентифицирани общо 85 фактора, от които 

21 се класифицират като силни страни, 20 като слаби, 23 са възможности и 21– 

заплахи. 

Класификация на 

факторите 

Брой на 

характеристиките 
Процент към 

общия брой 

 Възможности 23 27% 

Заплахи 21 25% 

Силни страни 21 25% 

Слаби страни 20 23% 

Общо 85 100% 
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Квантифицираният SWOT-анализ представя разпределението на отделните 

елементи по абсолютен (количествен) и относителен (процентно съотношение) 

спрямо общия сбор. 

На база на установените съотношения, бихме могли да генерираме следния 

профил на SWOT факторите, визуализиран чрез радарна диаграма: 

 

Съставянето на тази диаграма позволява окончателното групиране на 

ресурсите в TOWS матрица, където принципно са заложени основанията за 

съдържанието на стратегията. 

TOWS матрица 
Възможности (O) – 

23 
Заплахи(T) - 21 

Силни страни (S)– 21 

SO “Maxi-Maxi” 

Офанзивна стратегия 

(използва силните страни 

за максимизиране на 

възможностите) 

ST “Maxi-Mini” 

Стратегия на адаптация 

(използва силните страни 

за минимизиране на 

заплахите) 

Слаби страни (W) - 

20 

WO “Mini-Maxi” 

Отбранителна стратегия 

(използва възможностите 

за минимизиране на 

слабите страни) 

WT “Mini-Mini” 

Стратегия на оцеляване 

(стреми се да минимизира 

слабите страни и да 

избягва заплахите) 
В сегашната ситуация предвид обективните обстоятелства, произтичащи 

от съотношението между негативното и позитивното въздействие на факторите 

на външната среда, най-приемлив е изборът на „Офанзивна стратегия”.  
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При възникване на сериозни затруднения, резултат от въздействие на 

силни външни фактори, ще задейства логиката на промяна към „Отбранителна 

стратегия”.  

Това означава, че стратегиите, които са типични за тази ситуация са 

концентрация и мобилизация на усилията в най-важните приоритетни области в 

които общината е силна, и за които съществуват благоприятни възможности за 

развитие – икономическо развитие, с приоритет в туризма и земеделието, 

намаляване на безработицата и стабилизиране на негативните демографски 

процеси.  
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III. ВИЗИЯ, СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ И МЕРКИ ЗА БЪДЕЩО 

РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 

1. Стратегическа рамка на Общинския план за развитие на Община Чупрене в 

периода 2014-2020 г.  

Стратегическата рамка на Общинския план за развитие на Община Чупрене 

за периода 2014-2020 г. в резултат от проведен задълбочен анализ на социално-

икономическото състояния на територията, включително и анализ на силните и 

слабите страни, възможностите и заплахите пред развитието (SWOT анализ).  

В процеса на дефиниране на стратегическата рамка е търсено съответствие 

с изискванията, залегнали в стратегическите насоки и законодателството на 

Европейския съюз в областта на регионалната политика и принципите и 

правилата за прилагане на структурните инструменти. Осигурена е и 

съгласуваността на общинския план за развитие  с европейските, националните  и 

местните политики, като при разработването на плана са отчетени политиките за 

развитие на по-горните териториални нива, формулирани в Регионалния план за 

развитие на Северозападен район и Стратегията за развитие на област 

Търговище.  

Стратегическата рамка на Общинския план за развитие на Община Чупрене 

е разработена и в процес на активна комуникация с местните заинтересовани 

страни. Общинският план за развитие обвързва предимствата и потенциала за 

развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, които 

изхождат от стремежа за осигуряване на устойчиво развитие и постигане на по-

високо качество на живот на местното население.  

1.1. Съответствие с целите и приоритетите на ЕС в областта на регионалната 

политика и Стратегия „Европа 2020”. 

Регионалната политика на ЕС, наречена още кохезионна политика, в 

рамките на периода 2014-2020 подкрепя създаването на работни места, 

конкурентоспособността, икономическия растеж, подобряването на качеството на 

живот и устойчивото развитие. Целта на регионалната политика е да се намалят 

значителните икономически, социални и териториални различия, които все още 

съществуват между европейските региони. Насочена главно към постигане на 

единадесет тематични цели: 

1. Научни изследвания и иновации;  

2. Информационни и комуникационни технологии (ИКТ); 

3. Конкурентоспособност на малките и средните предприятия (МСП);  

4. Преход към икономика с ниски емисии на въглероден двуокис;  
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5. Приспособяване към изменението на климата и предотвратяване и 

управление на рисковете;  

6. Опазване на околната среда и ефективност на ресурсите;  

7. Устойчив транспорт и отстраняване на затрудненията в ключовите 

мрежови инфраструктури;  

8. Заетост и подпомагане на мобилността на работната сила; 

9. Социално приобщаване и борба с бедността;  

10. Обучение, умения и учене през целия живот;  

11. Изграждане на институционален капацитет и ефективни държавни 

администрации.  

 

С оглед на откроените характеристики на община Чупрене в 

икономическия и социален анализ, настоящият стратегически документ е 

насочен най-вече към следните тематични цели: ТЦ 3, ТЦ 6 и групата ТЦ 8-11. 

Основният стратегически документ на ниво Европейски съюз, който задава 

рамката на развитието му до 2020 е стратегията „Европа 2020”. На базата на него 

всички държави-членки на ЕС и техните райони работят за очертаване 

политиките си за развитие като част от общ механизъм за обединяване на целите 

им с целите на европейско ниво. Стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, 

устойчив и приобщаващ растеж адресира очакваните резултати на развитието до 

2020 г. по отношение на заетостта, иновациите, образованието, борбата с 

глобалните заплахи от климатични промени и енергийна зависимост, бедността. 

В рамките на стратегията са маркирани 5 стратегически цели с 

конкретните количествени индикатори за постигането им: 

1. Трудова заетост (работа за 75 % от хората на възраст между 20 и 64 

години); 

2. НИРД и иновации (инвестиране на 3 % от БВП на ЕС (публичен и частен 

сектор взети заедно) в научноизследователска и развойна дейност и иновации); 

3. Климатични промени и енергия (намаляване на емисиите на парникови 

газове с 20 % (или дори с 30 %, ако бъдат изпълнени условията) спрямо 1990 г., 

добиване на 20 % от енергията от възобновяеми енергийни източници, 

увеличаване на енергийната ефективност с 20 %). 

4. Образование (намаляване на процента на преждевременно напусналите 

училище до под 10 %, поне 40 % от 30-34-годишните със завършено висше 

образование); 

5. Бедност и социално изключване (поне 20 милиона по-малко бедни или 

застрашени от бедност и социално изключване хора). 



 

Този документ е създаден по проект № 13-13-126/15.01.2014 г.  „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол върху 
изпълнението на политики на Община Чупрене“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

ст
р

.1
1

9
 

 Общинският план за развитие на община Чупрене ще допринесе в най-

голяма степен за постигането на цели 1, 4 и 5. 

1.2. Съответствие с Националната програма за развитие България 2020. 

Като интегриран рамков документ, който очертава политиките за развитие 

на България за периода до 2020 г. в пълно съответствие със стратегията Европа 

2020, Националната програма за развитие България 2020 обхваща пълния 

спектър от действия на правителството за социално-икономическото развитие на 

страната. Програмата служи за отправна точка при разработване на програмни 

документи за целите на достъпа до конкретен финансов ресурс. Програмата 

поставя постигането на три основни цели:  

1. Повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование 

и обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално 

включване и гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване. 

2. Изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия 

за развитие на икономиката и качествена и здравословна околна среда за 

населението. 

3. Повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване 

на благоприятна бизнес среда, прилагане на иновативни решения и 

повишаване на ресурсната ефективност. 

За постигането на целите са определени осем приоритета на националната 

политика за развитие: 

1. Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и 

обучението и качествените характеристики на работната сила. 

2. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. 

3. Постигане на устойчиво интегрирано развитие и използване на местния 

потенциал. 

4. Развитие на аграрния отрасъл за осигуряване на хранителна сигурност и за 

производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво 

управление на природните ресурси. 

5. Подкрепа на иновационните и инвестиционните дейности за повишаване 

на конкурентоспособността на икономиката. 

6. Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на 

публичните услуги за гражданите и бизнеса. 

7. Енергийна сигурност и повишаване на ресурсната ефективност. 

8. Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари. 

Чрез изпълнението на плана най-съществени ще бъдат ефектите по 

отношение качеството на образованието, обучението и характеристиките на 

работната сила, намаляването на бедността и насърчаването на социалното 

включване, както и подобряване на транспортната свързаност и достъпа до 

пазари. Повишаването на конкурентоспособността на икономиката ще бъде по-
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скоро резултат от подпомагането на устойчивото развитие на местния бизнес и 

привличането на външни инвестиции, отколкото от дейностите, свързани с 

НИРД, поради ограничените възможности за развитие на иновациите. 

1.3. Съответствие с Националната програма за реформи (2011-2015). 

Национална програма за реформи на Република България (2011-2015 г.) е 

изготвена в изпълнение на одобрената от Европейския съвет през юни 2010 г. 

стратегия „Европа 2020” и в съответствие с новия инструмент за по-добра 

координация на икономическите политики в рамките на Европейския съюз, т. 

нар. „Европейски семестър”. Програмата е насочена към ключови въпроси с 

приоритетен характер, като изхожда от текущите нужди и предизвикателства 

пред малка и отворена икономика като българската, която с цел да успее по-бързо 

да излезе от настоящата криза следва изцяло да преориентира политиката си към 

повишаване на конкурентоспособността, така че в максимална степен да се 

възползва от икономическото възстановяване на своите основни търговски 

партньори. Предвид изходната позиция на страната е твърде трудно да се 

определят само няколко приоритетни области, където да бъдат насочени 

усилията на икономическата политика. И все пак, като такива биха могли да 

бъдат посочени: 

1.  По-добра инфраструктура - по-добра свързаност с Европа, устойчиви и 

конкурентоспособни региони с достъпни услуги и по-добра свързаност 

помежду им, както и с по-слабо развитите територии, запазване и 

утвърждаване на българското културно-историческо наследство и 

природно богатство; 

2. Конкурентоспособна младеж - намаляване на дела на рано напусналите 

училище, увеличаване броя на младите хора, завършили висше 

образование, стимулиране на младите учени, реализация на младите хора в 

България; 

3. По-добра бизнес среда в ЕС - най-ниска данъчна тежест за бизнеса и 

домакинствата в ЕС, по-висока заетост, повече инвестиции (вкл. в НИРД и 

иновации), фискална стабилност; 

4.  По-голямо доверие в държавните институции – ефективна съдебна 

система и гарантиране на върховенството на закона, защита на интересите 

на гражданите и бизнеса, социална справедливост и сигурност. 

Настоящият документ корелира с всички приоритетни области. 

 

1.4. Съответствие с Националната концепция за пространствено развитие (2013-

2025 г.) 
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НКПР е средносрочен документ с период на действие от 2013 до 2025 г. за 

подпомагане на правилното насочване на средствата по оперативните програми в 

следващия програмен период от 2014-2020 г. към зони с натрупани 

диспропорции, но и към такива с най-подходящи условия и неизползван 

потенциал. В документа са отчетени най-важните приоритети в транспортно-

комуникационната и инженерно-техническата инфраструктура, които са от 

изключително значение за обвързаността на страната със съседните страни и 

региони и за отварянето на страната към глобализиращия се свят. 

Съгласно избраната визия са очертани следните стратегическите цели на 

НКПР: 

Стратегическа Цел 1 “Интегриране в европейското пространство”; 

Стратегическа Цел 2 “Полицентрично териториално развитие”; 

Стратегическа Цел 3 “Пространствена свързаност и достъп до услуги”; 

Стратегическа Цел 4 “Съхранено природно и културно наследство”; 

Стратегическа Цел 5 “Стимулирано развитие на специфични територии” 

(крайбрежни Черноморски, крайбрежни Дунавски, планински гранични и 

периферни); 

Стратегическа Цел 6 “Конкурентноспобност чрез зони за растеж и 

иновации”. 

Стратегическата рамка на общинския план за развитие адресира третата и 

петата стратегическа цел. 

1.5. Съответсвие с Националната стратегия за Регионално развитие (2012 – 2022 

г.)  

 

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

основният документ, който определя стратегическата рамка на държавната 

политика за постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите на 

страната и за преодоляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните 

различия/неравенства в контекста на общоевропейската политика за сближаване 

и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. НСРР определя 

дългосрочните цели и приоритети на политиката за регионално развитие, която 

има интегрален характер и дава възможност за координация на секторните 

политики на територията, също така и съдейства за тяхното синхронизиране. С 

оглед на изходното състояние са определени четири стратегически цели: 
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1: Икономическо сближаване в европейски, национален и вътрешнорегионален 

план чрез развитие на собствения потенциал на районите и опазване на 

околната среда; 

2: Социално сближаване и намаляване на регионалните диспропорции в 

социалната сфера чрез създаване на условия за развитие и реализация на 

човешкия капитал; 

3: Териториално сближаване и развитие на трансграничното, 

междурегионалното и транснационалното сътрудничество; 

4: Балансирано териториално развитие чрез укрепване на мрежата от градове-

центрове, подобряване свързаността в районите и качеството на средата в 

населените места. 

Стратегическата рамка на ОПР на община Чупрене (2014-2020г.) ще 

допринесе за постигането на всички посочени цели. 

1.6. Съответствие с Регионалния план за развитие на Северозападен район за 

планиране.  

В Регионалния план за развитие са отчетени специфичните дългосрочни 

цели и приоритетите за развитие на областите и общините, включени в 

териториалния обхват на района. На ниво общински план за развитие следва да се 

гарантира връзката между регионалния и местния стратегически контекст за 

развитие, като на практика се интегрират плановите подходи „отдолу-нагоре” и 

„отгоре-надолу”. 

РПР на СЗР поставя следните стратегически цели за периода 2014-2020 г.: 

ЦЕЛ 1: Постигане на устойчиво икономическо развитие и повишаване 

конкурентноспособността на местната икономика. 

ЦЕЛ 2: Подобряване на качеството на живот в СЗРП и превръщането му в 

съвременен транспортен и комуникационен център с национално и 

международно значение.  

ЦЕЛ 3: Подпомагане на регионалното развитие и на инициативи за местно 

Развитие. 

Стратегическата рамка на ОПР на община Чупрене (2014-2020г.) ще 

допринесе за постигането на всички посочени цели. 

1.7. Съответствие с Областния план за развитие Област Видин.  

Необходимо е в значителна степен да бъде постигнато съответствие на 

целите и приоритетите за общинско развитие с приоритетите на областно ниво, 

като се отчитат стратегическите насоки за разработване и общинските планове за 

развитие, представени в Областната стратегия за развитие на област Видин. Това 

съответствие осигурява допълнителни ефекти и потенциални ползи, свързани с 
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осигуряване на достъп до финансови схеми и развитие на териториалното 

сътрудничество между общини и региони. 

Областната стратегия за развитие на област Видин дефинира следните три 

стратегически цели: 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Ускоряване икономическото развитие на област 

Видин. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Повишаване жизнения стандарт на населението на 

област Видин.. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Свързаност и развитие на териториалното 

сътрудничество за постигане на балансирано и устойчиво развитие.  

 

Основните източници на средства за финансиране изпълнението на 

Общинския план за развитие на община Чупрене за 2014-2020 г. са: Европейските 

структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), общинския бюджет, централния 

бюджет на РБ и други фондове и програми.  

ЕСИФ е общо понятие, обединяващо в новия програмен период 

Кохезионния фонд, Европейския фонд за регионално развитие, Европейския 

социален фонд и финансирането по линия на Европейски земеделски фонд за 

развитие на селските райони и Европейски фонд за морско дело и рибарство. 

Помощта за България от ЕСИФ е регламентирана в Споразумението за 

партньорство между България и ЕС за 2014-2020 г., наследник на Националната 

стратегическа референтна рамка за периода 2007-2013 г. 

В Споразумението за партньорство са формулирани четири основни 

приоритета за ЕСИФ през периода 2014-2020 г., както следва: 

Приоритет 1: Образование, квалификация и заетост за приобщаващ 

растеж, който обхваща подприоритетите: Заетост и трудова мобилност, 

Социално включване и Образование, учене през целия живот. 

Приоритет 2: Иновации и инвестиции за интелигентен растеж, който 

обхваща подприоритетите: Повишаване конкурентоспособността на МСП в 

ключови икономически сектори, НИРД и иновации, и достъп до и 

използване на ИКТ. 

Приоритет 3: Свързаност и зелена икономика за устойчив растеж, който 

обхваща подприоритетите: Свързаност (външна и вътрешна), Преминаване 

към ниско-въглеродна икономика, енергийна и ресурсна ефективност, 

Климат и климатични промени и Околна среда и опазване на природното 

богатство. 

Приоритет 4: Добро управление и достъп до качествени обществени услуги, 

който обхваща подприоритетите: Инвестиции в изграждане на 

институционален капацитет за добро управление, качествена и независима 

съдебна система и Достъп до качествени обществени услуги и ефективно 
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прилагане на електронното управление с оглед на провеждането на 

реформи. 

Допълнителен механизъм за финансиране се осигурява чрез предлаганите 

мерки и средства от централния бюджет за реализация на дейности в „районите 

за целенасочена подкрепа” (общини с влошено социално-икономическо 

състояние), съгласно действащото национално законодателство за регионалното 

развитие (ЗРР). Териториалният обхват на районите за целенасочена подкрепа на 

общинско ниво се определя в Областната стратегия за развитие и на тази база 

следва да се търсят възможности за допълнително финансиране на конкретни 

общински проекти, насочени както към интегрираното развитие на общината, 

така и към преодоляване на социално-икономическите различия между 

общините и вътрешнорегионалните диспропорции. 

За да финансира инвестиционните си разходи за развитие, местната власт 

трябва да има достъп и до националния и регионалния пазар на капитали, както и 

да развива форми на публично-частни партньорства. 

Социално-икономическото и инфраструктурно развитие на община 

Невестино и през новия програмен период  ще се осъществява под 

комбинираното влияние на две групи фактори:  

• стимулиращи развитието;  

• задържащи развитието.  

Програмно-целевата част на Общинския план за развитие е базирана 

основно на очакваното въздействие на система от условия и фактори, които ще 

имат положително, позитивно въздействие върху комплексното развитие на 

общината.  

2.  Използвани принципи 

 

Изготвянето на стратегическия документ е хармонизирано със следните 

принципи за стратегическо планиране на местното развитие: 

1. Обвързаност на планираните мерки помежду си за съвместно подобряване 

на местното развитие; 

2. Съответствие с принципите и правилата за прилагане на структурните 

инструменти в областта на регионалната политика на ЕС; 

3. Координация и съгласуваност с европейските, националните и местните 

политики за конкуренция, опазване и подобряване на околната среда и 

равните възможности; 

4. Информираност и публичност на процесите на планиране и програмиране, 

финансиране, изпълнение, наблюдение и оценка в областта на 

интегрираното регионално и местно развитие; 
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5. Съфинансиране и допълняемост на местните собствени финансови ресурси 

за развитие със средства от държавния бюджет, фондовете на ЕС и други 

публични и частни източници; 

6. Концентрация на усилията, човешките ресурси и финансовите средства за 

осъществяване на набелязаните в стратегията цели; 

7. Отвореност за допълнения и адаптивност на стратегическите намерения 

към бързо променящите се условия на средата, в която ще се реализира 

стратегията; 

8. Партньорство между всички институции, заинтересовани лица и структури 

на гражданското общество в процеса на реализиране на стратегическите 

намерения. 

 

 

3.  Стратегия – визия, цели и приоритети за развитие на Община Чупрене за 

периода 2014-2020 г.  

3.1 Визия и стратегически цели за развитие на Община Чупрене  

 

Визията, която заляга в Общинския план за Община Чупрене, отразява 

нуждите и желанията на местната общност за достигане на определено ниво на 

развитие за конкретния период 2014-2020 г.  

В резултат на направените проучвания сред местната общност, на базата на 

изготвения социално-икономически анализ и в съответствие със стратегическите 

и програмни документи на европейско, национално и областно ниво, беше 

формулирана следната визия:  

 

 

 

 

 

За реализирането на визията ще се разчита на местните ресурси и 

потенциал, който с помощта на финансовите инструменти на ЕС, ще се превърнат 

в конкурентни предимства. 

Избраната визия дава възможност да се формулират конкретни цели и 

мерки за развитието на общината през плановия период 2014-2020. Постигането 

Община Чупрене – атрактивна туристическа дестинация с 

чиста природа и съвременна инфраструктура, с устойчиво 

развитие и висок жизнен стандарт, в следствие на привлечени 

инвестиции и използване на собствения потенциал за развитие 

на местната икономика  
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на желаната визия следва да се осъществи чрез определените главна и 

стратегическа цели, подкрепени от приоритети, специфични цели и мерки.  

Главната цел на общинския план за развитие на Община Чупрене е: 

Активизиране на местния потенциал за постигане на устойчиво икономическо, 

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

качество на живот на местното население.  

Стратегически цели: 

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

ефективно използване на човешките ресурси и привличане на инвестиции в 

селското стопанство, съчетано с ефективно развитие на целогодишен туризъм.    

Цел 2: Балансирано териториално развитие, чрез комплексно подобряване на 

състоянието на инфраструктурата и жизнената среда, съхраняване и опазване 

на природното богатство. 

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

демографската криза и подобряване на качеството и стандарта на живот.  

Цел 4: Усъвършенстване на административното обслужване и създаване на по-

добра институционална среда. 

Визията, главната и стратегически цели на ОПР се декомпозират в 

приоритети и специфични цели. Приоритетът насърчава развитието на 

конкретна област на действие, която има положителен принос върху постигането 

на стратегическата цел. Специфичните цели към всеки приоритет дефинират 

очаквани и измерими резултати в подобласти на съответния приоритет. 

Изпълнението на всяка специфична цел, от своя страна се осигурява от конкретни 

мерки, които се материализират в проекти и дейности.  

Приоритети, специфични цели и мерки.  

Резултатите от изпълнението на социално-икономическия анализ и при 

провеждането на кръгли маси със заинтересованите страни, спомогнаха за 

формирането на четири приоритета, които обобщават идентифицираните 

проблеми и области за интервенция през периода 2014-2020 г. в Община Чупрене. 

Приоритетите са: 

• Приоритет 1: Икономическо съживяване и развитие на района, 

насърчаване на инвестиции в селското стопанство, туризъм и насърчаване 

на малкия и средния бизнес.  
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• Приоритет 2: Подобряване и възстановяване на техническата 

инфраструктура, опазване на околната среда и природното богатство.  

• Приоритет 3: Развитие на човешкия капитал, подобряване стандарта на 

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

района и социалното включване.  

• Приоритет 4: Подобряване качеството на достъп до административни 

услуги.  

Четирите приоритета представляват областите за въздействие, където 

следва да се концентрират финансовите ресурси на общината, като се очаква 

интервенциите да доведат до постигане на главната цели на общинския план за 

развитие.  

 

Специфична цел 1.1 Развитие на устойчиво високоефективно селско 

стопанство.  

Мярка  Дейности 

1.1.1. Разнообразяване и 

развитие на земеделието 

• Спомагане при внедряване на 

европейски стандарти за 

подобряване качеството на 

земеделската продукция; 

• Насърчаване отглеждането на 

трайни насаждения – малини, 

арония,касис, ягоди;  

• Изграждане на тържище за 

реализиране на селскостопанската 
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продукция; 

• Създаване на условия за развитие 

на изоставените земеделски и 

горски територии и спиране на 

негативната тенденция на 

увеличаване на необработваемите 

и пустеещи земи;  

• Съдействие за комасация на 

обработваемите земи.  

1.1.2. Развитие на модерно 

животновъдство 

 

• Стимулиране на отглеждането на 

традиционните за общината 

животни;  

• Стимулиране увеличението на 

броя на животните и нивото на 

селекционната дейност за 

повишаване на продуктивни 

показатели в животновъдството;  

• Ефективно използване на 

общинския поземлен фонд за 

подпомагане на 

животновъдството.  

1.1.3. Развитие на селското 

стопанство и стимулиране на 

развитието и връзките със 

селскостопанските 

производители  

• Стимулиране развитието на 

екологичносъобразни 

селскостопански производства; 

• Помощ при стартиране на малки 

стопанства от млади фермери; 

• Насърчаване сдружаването на 

производителите и кооперирането 

на участниците в реализация на 

земеделски продукти и храни. 

Специфична цел 1.2. Развитие на разнообразни форми за целогодишен 

туризъм, базиран на природните и културно-историческите дадености на 

общината.  

Мярка  Дейности 

1.2.1. Подпомагане на развитието 

на местния туристически 

продукт и маркетинг на 

дестинациите.  

 

• Разработване на междуобщински 

маркетингови и общински 

стратегии и програми за съвместни 

туристически дейности; 

• Участие на Община Чупрене в 

международни и национални 

туристически изложения и борси; 

- /доп.Решение № 45 от 29.02.2016 
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год./Опазване и популяризиране на 

природното и културното богатство 

на общината, включително и 

православните храмове от осемте населени 

места на територията на общината;  

• Развитие на интегриран туризъм, 

базиран на природно-

ландшафните дадености и ресурси; 

• Създаване на условия за развитие 

на устойчив зимен туризъм и 

спортове;  

• Създаване на условия за развитие 

на спелеоложки туризъм; 

• Реализация на инициативи за 

привличане и обучение на кадри за 

нуждите на ресторантьорството 

хотелиерството, туристическия 

маркетинг;  

- /нова Решение № 119 от 
29.09.2016 год./ – зона за развитие 

на туристическа дейност – язовир 

„Дедин дол”  землище    

с.Търговище”. 

•  

1.2.2. Развитие на природни и 

културни атракции. Развитие на 

алтернативни форми за 

целогодишен туризъм.  

 

• Развитие на туристическата 

инфраструктура, подобряване на 

наземния транспортен достъп, 

изграждане на екологичен въжен и 

атрактивен релсов транспорт; 

• Разнообразяване и подобряване на 

туристическата инфраструктура, 

чрез изграждане на обслужващи 

обекти, съоръжения и места за 

спорт, отдих и развлечение; 

• Изграждане на подслони за 

туристи,  панорамни туристически 

площадки,  провеждане на еко и 

вело алеи и пътеки; 

• Изграждане на къмпинг и 

кемперен паркинг; 

• Изграждане на посетителски и 

информационен туристически 
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център; 

• Развитие на интегриран селски 

туризъм; 

    /нова Решение № 119 от 29.09.2016 г./  – 

зона за спорт и рекреации в района на 

с.Репляна. 

 

1.2.3. Привличане на инвестиции 

и разработване на проекти в 

сферата на селския туризъм  

 

• Помощ при стартиране на 

неселскостопански дейности в 

района и повишаване на 

предприемаческите умения; 

• Подобряване информираността на 

населението за възможни 

инициативи и достъпни финансови 

източници за предлагане на 

туристически услуги. 

Специфична цел 1.3. Стимулиране на местното предприемачество и 

привличане на чужди инвестиции за проекти за разнообразяване 

структурата на икономиката с неземеделски дейности.  

Мярка  Дейности 

1.3.1. Подкрепа за малкия и 

средния бизнес  

 

• Анализ на нуждите, проблемите и 

възможностите за подкрепа от 

страна на общината; 

• Подкрепа за утвърдените 

предприятия в общината; 

• Спомагане за създаването на 

мрежи от предприятия, работещи в 

близки сфери и по-специално в 

сферата на преработващата 

промишленост; 

• Провеждане на регулярни срещи с 

бизнеса за информиране относно 

общински проекти; 

• Намаляване на административните 

бариери за развитие на бизнеса; 

• Осигуряване на информация за 

възможностите за финансиране по 

донорските фондове на ЕС; 

-/нова Решение № 119 от 29.09. 
2016 год./ - обособяване на 

индустриална зона в землището на 

с.Протопопинци м.   „Асаница”. 
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1.3.2. Създаване на публично-

частни партньорства и 

инициативи за икономическо 

развитие  

 

• Разработване на стратегия за 

привличане на инвестиции и 

реализация на публично-частни 

партньорства; 

• Създаване на каталог с 

информация за общински проекти,  

свободни общински терени, сгради 

и услуги, за които да се търсят 

инвеститори; 

• Създаване на благоприятни 

условия и подпомагане на 

инвеститорите.  

1.3.3. Стимулиране на  

сътрудничеството и 

партньорството  

 

• Развитие на международното 

сътрудничество; 

• Развитие на трансграничното 

сътрудничество; 

• Развитие на междуобщинско 

сътрудничество и дейности; 

• Осъществяване на съвместни 

проекти в партньорство с НПО. 

 

 

Специфична цел 2.1: Развитие и модернизация  на техническата  

инфраструктура и подобряване условията за растеж на общинската 

икономика. 

Мярка  Дейности 

2.1.1: Развитие на транспортната 

инфраструктура и зелените 

площи 

 

• Рехабилитация на уличната и 

общинска пътна мрежа; 

• Изграждане на екологосъобразен 

въжен туристически транспорт;  
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• Реконструкция и модернизация на 

вътрешно-общинските връзки;  

• Подобряване на тротоарните 

настилки и пешеходни зони в 

населените места;  

• Обновяване на зелените площи и 

зоните за отдих; 

• Промяна в начина на трайно 

ползване на горските площи в 

зоните за туризъм и спорт;  

2.1.2: Изграждане на нова и 

реконструкция на съществуваща 

водоснабдителна и 

канализационна 

инфраструктура.  

• Реконструкция на водопроводната 

мрежа за намаляване загубите на 

вода и повишаване качеството на 

питейната вода; 

• Реконструкция и изграждане на 

канализационни мрежи и 

пречиствателни станции в 

населените места. 

2.1.3: Повишаване на 

енергийната ефективност, 

благоустрояване и обновяване на 

населените места  

 

• Ремонт, обновяване и повишаване 

енергийната ефективност на 

обществени сгради и детски 

градини;  

• Изграждане/подмяна на улично 

осветление в населени места в 

община Чупрене; 

• Благоустрояване на площадни 

пространства, паркове и детски 

съоръжения;  

• Насърчаване на частните 

инвестиции за подобряване на 

жилищните сгради.  

Специфична цел 2.2: Опазване на околната среда и пълноценно използване 

на природните ресурси. 

Мярка  Дейности 

2.2.1: Комплексно планиране и 

устройство на територията.  

 

• Разработване на Общи и подробни 

планове, проекти и програми за 

пространствено развитие на 

община Чупрене, акцентираща на 

приоритетните зони на 

територията на общината;  

• Актуализация на Програмата за 

опазване на околната среда, 
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включваща и управлението на 

отпадъци на територията на 

общината; 

• Паспортизация на всички 

общински сгради – описание на 

сградния фонд, съоръженията и 

въвеждане на система за 

наблюдение. 

2.2.2: Подобряване управлението 

на отпадъците  

 

• Оптимизиране на сметосъбирането 

и сметоизвозването;  

•  Организация на депонирането и 

третирането на промишлени и 

битови отпадъци; 

• Въвеждане на добри практики в 

разделното събиране, сортиране и 

преработка на твърди битови 

отпадъци.  

2.2.3: Укрепване и поддържане на 

общинските територии  

 

• Опазване и възстановяване на 

биологичното разнообразие и 

почвите;  

• Реинтродукция на ловните видове; 

• Предотвратяване и ограничаване 

на последиците от природни 

бедствия и аварии; 

• Информационна кампания във 

всички населени места за 

подобряване екологичната култура 

на населението; 

• Поощряване на граждански 

инициативи за опазване на 

природата.  
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Специфична цел 3.1. Подобряване достъпа до заетост и създаване на нови 

работни места 

Мярка  Дейности 

3.1.1. Насърчаване 

работодателите за наемане на 

работа на младежи и превенция 

на отпадането от пазара на труда  

• Насърчаване на работодателите за 

запазване и увеличаване на 

заетостта;  

• Насърчаване наемането на работа 

на млади хора ; 

• Насърчаване на мотивацията за 

пригодност на работната сила сред 

работещите;  

• Старт в кариерата за лица 

завършващи средно и висше 

образование; 

• Редуциране равнището на 

безработица с помощта на 

инициативи по различни проекти 

и програми. 

3.1.2. Стимулиране на 

самостоятелната заетост, 

предприемачество и създаване 

на нови предприятия.  

• Насърчаване на самостоятелното 

предприемачество чрез участие и 

изпълнение на проекти; 

• Административна и техническа 

подкрепа за кандидатстване по 

европейски програми и схеми за 

безвъзмездна финансова помощ. 

Специфична цел 3. 2. Повишаване качеството на човешките ресурси  

Мярка  Дейности 
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3.2.1. Повишаване на 

професионалните умения, 

квалификацията на работната 

сила и трудовата заетост  

 

• Обучителни курсове за 

квалификация и преквалификация 

на безработни лица; 

• Осъществяване на преход към 

информационно общество чрез 

стимулиране и подпомагане 

процеса по повишаване на 

компютърната грамотност и 

техническата обезпеченост;  

• Насърчаване на професионалната 

преквалификация на безработните 

съобразно новите потребности на 

пазара на труда. 

• Осигуряване на достъп до 

информация на населението във 

връзка и с цел повишаване на 

трудовата заетост.  

Специфична цел 3.3. Насърчаване на социалното включване  

Мярка  Дейности 

3.3.1. Развитие на социалните 

услуги и социалната интеграция  

 

• Насърчаване на социалното 

включване; 

• Разработване и изпълнение на 

програми за рисковите групи; 

• Осигуряване на достъпна среда за 

хората с увреждания; 

• Превенция на асоциалното 

поведение и противообществени 

прояви на малолетните и 

непълнолетните;  

• Поощряване на обучението през 

целия живот, което ще доведе до 

спад на преждевременното 

напускане на училището от 

ученици от малцинствените групи.  

3.3.2 Развитие на социалните 

услуги и свързаната с тях 

инфраструктура  

• Разширяване на предоставяните 

социални услуги и създаване на 

условия за привличане и 

задържане на специализирани 

кадри; 

• Преустройство на обществени 

сгради във функциониращи 

институции за деца, възрастни и 
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хора с увреждания; 

• Създаване на условия за 

стартиране и развитие на 

дейността на Център за 

обществена подкрепа и Център за 

настаняване от семеен тип. 

 

Специфична цел 4.1. Повишаване на административния и 

институционалния капацитет  

Мярка  Дейности 

 • Повишаване капацитета на 

общинската администрация и 

общинския съвет за управление, 

изпълнение, наблюдение и оценка 

на планови и стратегически 

документи; 

• Въвеждане на нови 

информационни технологии за 

повишаване ефективността на 

административното обслужване на 

гражданите. 

Специфична цел 4.2. Повишаване квалификацията и уменията на 

служителите в администрацията.   

Мярка  Дейности 

 • Участие в обучителни семинари и 

специализирани квалификационни 

курсове; 

• Въвеждане на добри практики и 

обмен на опит с други общини от 

страната и чужбина. 

Специфична цел 4.3. Повишаване информираността на гражданите за 
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дейността и резултатите от работата на администрацията.   

Мярка  Дейности 

 • Въвеждане на мерки за засилване 

на контрола, прозрачността, 

отчетността и механизми за 

мониторинг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА 

Индикативната финансова таблица обобщава необходимите ресурси за 

реализация на плана. Индикативната таблица представлява финансовата рамка 

на поетите ангажименти по изпълнението на плана от страна на всички 

партньори в местното развитие при водещата роля на органите на местното 

самоуправление, подпомагани от общинска администрация. 

Ресурсите за реализация на плана включват само планираните средства за 

реализацията на ключовите за развитието на общината мерки и проекти, които 

разширяват възможностите за инвестиции и мобилизират допълнителни ресурси 

в публичния и частния сектор. Индикативната финансова таблица не включва в 

пълен обем финансовите ресурси (собствени и привлечени) за инвестиции, 

текущи разходи, средства получени като безвъзмездни помощи, субсидии 

(трансфери) и/или друг вид публични и частни средства и разходи, които ще 
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бъдат реализирани на територията на общината и ще допринасят за развитието й 

през периода до 2020 г. 

Компонентите на индикативната финансова таблица обхващат: 

 определените приоритети за устойчиво интегрирано местно развитие 

през периода до 2020 г., общия и годишния обем на планираните средства 

за тяхната реализация; 

 източниците на финансиране за реализация на приоритетите в 

развитието на общината; 

 относителния дял на предвидените средства по източници на 

финансиране в общата сума на поетите финансови ангажименти за 

реализацията на плана. 

Източниците за финансиране на мерките и проектите, предвидени за 

реализация на приоритетите на плана, включват три групи финансови 

източници: 

 местни публични източници: общински бюджет, общински или други 

местни публични фондове и сметки (бюджетни и извънбюджетни); 

 външни публични източници: централния (републиканския) бюджет, 

Структурните и инвестиционни фондове и Кохезионен фонд на ЕС, 

фондове на ЕС в областта на земеделието/развитие на селските райони и 

рибарството, други източници – банки, фондове и фондации, програми на 

ЕС, международни финансови институции, средства на неправителствени 

организации в обществена полза и други публични финансови източници; 

 частни финансови източници: средства от частни банки, фондове, 

инициативи, проекти и средства на частни фирми и неправителствени 

организации в частна полза. 

Общата сума на поетите финансови ангажименти (задължения) е 

индикативна и може да претърпи корекции в зависимост от възприетите подходи 

и степента на изпълнение на приоритетите, промените в пазарните условия, 

необходимостта от гъвкаво управление и оптимизиране на предвидените 

средства чрез преразпределение между отделните приоритети на базата на 

аргументирани промени в предвидените мерки и проекти. (Приложение 1)  
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V. ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА 

РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ.  

1. Подход за разработването на система от индикатори.  

 

Системата от индикатори за наблюдение и оценка е основен инструмент за 

проследяване на степента на изпълнение на ОПР. Индикаторите са неразривно 

свързани с цялостната система за наблюдение, оценка и актуализация. 

Селектирането на индикаторите се основава на специфичните характеристики на 

стратегическата част на ОПР и съвременните методи за мониторинг на 

стратегическото планиране. Новата кохезионна политика на ЕС предвижда 

съвкупност от индикатори, съобразени с трите цели на стратегията Европа 2020 и 

предвидени за използване на регионално и местно ниво. Индикаторите са 

организирани около темите за социалното, икономическото и териториалното 

сближаване в Европа и предлагат методология за измерване на научно-

техническия прогрес, конкурентоспособността, образованието, транспорта, 

състоянието на околната среда, социалната интеграция, бедността и здравния 

статус на населението. 

Планираната система от индикатори е рамкирана и от информационната 

осигуреност на общинското планиране и управление към момента на 

разработването на ОПР. Избраните индикатори могат да бъдат преобладаващо 

следени чрез използване на официалните източници на информация в страната. 

Оперативността на системата зависи от точното определяне на начални 

стойности на отделните индикатори. Липсата на изходни данни и наличен 

механизъм за събиране на последващи стойности на определен индикатор 

обезсмисля неговото включване в системата.  

Изключение са ситуациите, когато отчитането на резултатите от ОПР 

извежда нуждата от дефинирането на специфични индикатори, които не са 

обезпечени с данни към настоящия момент. За тази цел са предвидени 

необвързани с начална стойност индикатори, за които е целесъобразно да се 

разработи и поддържа информационна база данни за целите на ОПР. 

Целесъобразно е тя да представлява списък с всички индикатори и периодично 

обновяваните им текущи стойности. Подобна база данни следва да се поддържа 

от общинската администрация и нейните специализирани администрации и 

отдели. Необходимо е активното и регламентирано взаимодействие между 

общинските звена и представителите на експлоатационните ведомства, 
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териториалните подразделения на националните дирекции, неправителствения 

и частния сектор. Поддръжката на общинския справочник следва да бъде 

неразделна част от дейностите по организирането и представянето на годишните 

доклади за изпълнение на ОПР, заложени в системата за наблюдение и оценка на 

плана.  

Планирането на системата от индикатори и структурирането й в два 

основни компонента – индикатори за въздействие и индикатори за резултат 

напълно съответства на Методическите указания на МРРБ. Двата вида 

индикатори съвместно позволяват да се определи степента на постигане на 

целите и приоритетите от съдържанието на ОПР на община Чупрене. 

Стратегическите цели представят желаното и възможно бъдещо състояние, 

докато приоритетите представляват областите на действие и въздействие. Двата 

елемента изискват към тях да се приобщят различни индикатори.  

2.  Източници на информация  

 

Съществен момент от системата индикатори е осигуряването на надеждни 

източници на информация. Основното средство за събиране на информация е 

базата данни на Националния статистически институт, неговата текуща 

статистика и периодично издаваните сборници. Проведеното през 2011 г. 

Национално преброяване предоставя ценна информация за демографското 

развитие на населението, образователното равнище и икономическата активност, 

включително и на общинско ниво. Възможност за получаване на търсената 

информация произлиза и от Изпълнителната агенция по околна среда, Агенцията 

по заетостта, Агенция пътна инфраструктура. Информационната система за 

управление и наблюдение на структурните инструменти на ОПР на община 

Чупрене 2014-2020. 

ЕС в България позволява да се прецени ефективността на приложението на 

финансови ресурси на ЕС в България, както и концентрацията на ресурси в 

определена област. Ключов източник представлява и общинската администрация 

на Чупрене и поддържаните от нея списъци и регистри. Поддържането на база 

данни за целите на наблюдението и оценката на ОПР следва да се осигурява 

именно от информационните масиви и наблюдения на общинските звена. 

3. Видове индикатори   

Включените в системата индикатори касаят социални, икономически, 

физически и финансови характеристики на община Чупрене. Планирани са и 

специфични индикатори, свързани с управлението, маркетинга и 
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сътрудничеството в местното развитие. Съобразно с Методическите указания, 

индикаторите за въздействие са ориентирани към реализацията на целите, 

докато индикаторите за резултат са привързани към действията в рамките на 

отделните приоритети. Първият вид следва да оцени цялостната ефективност на 

стратегията и какво е достигнатото състояние на общината, спрямо визията и 

стратегическите цели до 2020 г. Вторият вид индикатори могат да бъдат 

отнесени и спрямо конкретен ключов проект, включен в програмата за 

реализация на ОПР. 

3. 1. Индикатори за въздействие  

Индикаторите за въздействие са разделени в четири категории спрямо 

стратегическите цели на ОПР. Индикаторите за всяка цел са формулирани въз 

основа на ключовите тематични компоненти от съдържанието на целите. 

(Приложение 2)  

3.2. Индикатори за резултат  

Индикаторите за резултат разглеждат количествено измеримите мерки от 

състава на приоритетните области. Индикаторите се фокусират върху 

предполагаемите резултати и следствия от предвидените дейности и 

проследяват динамиката в общинското развитие. Комбинирани са разнообразни 

източници на информация, предоставящи точна и осъвременена информация за 

следените от индикаторите характеристики. Подборът на индикаторите спрямо 

спецификата на стратегическите цели и приоритети, в съчетание с техния 

оптимизиран брой, позволяват успешното прилагане на системата от индикатори 

по време на изпълнението на плана и особено при подготовката на планираните 

оценки. (Приложение 3). 
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VI. СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА  

1. Значение на системата за наблюдение и оценка.   

Ефективната реализация на общинския план за развитие през седемте 

години на неговото действие изисква способност за адаптация към променящите 

се характеристики на общината. За да бъде ОПР основа за разработване на 

стратегическите документи през следващия програмен период, е необходима 

неговата актуалност в края на 2020 г. Тези особености посочват нуждата от 

разработването на система за наблюдение и оценка на плана. Системата обвързва 

отделни звена, извършваните от тях функции и последователността на 

операциите във времето. 

Целите на системата са да определи степента на изпълнение на 

планираните цели, да проследи съответствието на плана с променящите се 

условия и да аргументира нуждата от неговата актуализация. 

Основните задачи пред системата са информационно обезпечаване, 

приложение на системата от индикатори на ОПР, пълноценна координация и 

взаимодействие на участващите структури и успешно публично представяне на 

резултатите от наблюдението. Системата за наблюдение и оценка интегрира 

идентифицираните индикатори за измерване на резултатите и въздействието на 

плана. 

2. Участващи структури  

Основните участници са общинският съвет на община Чупрене, кмета на 

общината, специализираните дирекции и отдели в местната администрация, 

институциите осигуряващи информация, заинтересованите страни и 

професионални общности. 

Общинският съвет е ръководният орган за наблюдение на ОПР. 

Представители на общинския съвет активно участваха в разработването на 

документа, осигурявайки условията за открито осъществяване на 

регламентираните дейности по планирането на общинското развитие. 

Практиките за осигуряване на публичност следва да бъдат продължени и във 

времето на реализацията на плана, като се гарантират нормативните изисквания 

за отчетност на резултатите от ОПР. 

Кметът на общината организира наблюдението на ОПР. Основният 

инструмент за наблюдение и оценка на реализацията на плана е годишният 
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доклад, подготвян в началото на всяка година от програмния период, с 

изключение на първата. Кметът въвежда и контролира процедурата за 

подготовката на доклада, след което предлага завършения документ за 

одобрение от Общинския съвет. Неразделна част от процедурата е изпращането 

на доклада до председателя на областния съвет за развитие. 

Специализираните дирекции и отдели в общинската администрация 

активно се включват във всички етапи на разработването и реализацията на 

общинския план. Тяхната роля е да осъществяват необходимата комуникация и 

координация с всички останали участващи страни. Съществена роля е и 

предоставянето на експертна дейност при подготовката на годишните доклади. 

Кметовете и кметските наместници на 7 села към община Чупрене също са 

част от системата за наблюдение. Те наблюдават осъществяването на общите 

цели на общинското развитие в рамките на селата и осигуряват информация за 

състоянието и тенденциите в развитието на техните землища. 

Задължително е въвличането на институциите, предоставящи нужната 

информация за проследяване на плана, съобразно с неговите индикатори. 

Основните източници на информация са Националният статистически институт, 

Териториалното статистическо бюро, Агенцията по заетостта, различни 

представителни проучвания на местната администрация, неправителствени 

организации и експертни колективи. 

Заинтересованите страни обхващат представители на областната 

администрация, неправителствения сектор, частния сектор, образователните и 

културни институции, професионалните общности, заедно с отделните жители в 

общината. Разработването на ОПР се проведе в условията на коректна и 

креативна комуникация между всички заинтересовани страни, активно 

обменящи идеи чрез проведените обществени обсъждания и анкетни проучвания. 

Обособилите се контакти следва да бъдат използвани и през предстоящите седем 

години с оглед на осигуряването на по-пълна представа за реалните резултати от 

изпълнението на плана. 

Препоръчително е подготвянето на контактна листа, въз основа на която да 

се организират предстоящите дискусии. Обвързването на изброените звена в 

единна система за взаимодействие позволява всеобхватно наблюдение на ОПР и 

точна оценка за напредъка и ограничаващите фактори. 

3. Функции за наблюдение и оценка  

Същността на системата за наблюдение и оценка на ОПР Чупрене са 

предвидените отделни функции и тяхната последователност. Съгласно 
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законодателството в сферата на регионалното развитие, кметът на общината и 

общинският съвет съвместно обезпечават дейностите по разработване, 

съгласуване, реализация и наблюдение на ОПР. Двата органа осигуряват 

предпоставките за въвличане на обществеността в работата по създаването и 

прилагането на плана. 

Кметът на общината организира цялостния процес в условията на постоянна 

координация и комуникация с одобряващия и приемащия орган –  общинския 

съвет. 

Общинският съвет е определен като основен орган за наблюдение на ОПР. 

Функциите на ОбС /чл. 81 от ППЗРР/ са осигуряване на необходимата 

информация за оценка, координация и разпределение на отговорностите между 

отделните административни структури, изпълняващи ОПР, поддържане на 

непрекъсната комуникация с централните и местните институции. ОбС 

утвърждава необходимите мерки за промяна и усъвършенстване на системата за 

наблюдение и оценка на плана. Успоредно е хармонизирането на изброените 

дейности с действащото законодателство и утвърдените норми за обществената 

дейност в страната, както и популяризирането на резултатите от ОПР в 

публичното пространство. 

Кметът организира наблюдението на конкретните дейности по 

реализацията на ОПР. Инструментът за обобщаване и представяне на резултатите 

от прилагането на ОПР, респективно неговото наблюдение, е годишния доклад. 

Системата за наблюдение на ОПР Чупрене предвижда изработването на общо 

шест доклада. Изводите от съдържанието на докладите са информационната 

основа за междинната и последваща оценка на плана и предоставя информация 

за:  

 социалните, икономическите и екологичните промени в рамките на 

общината и прилежащата й външна среда;  

 степента на изпълнение на предвидените стратегически цели;  

 конкретните резултати от изпълнението на задълженията от страна на 

компетентните органи по плана;  

 мотивирани предложения за подобряване на системата за наблюдение, 

както и за цялостния процес по изпълнението на плана.  

Компетентните органи следва да предоставят информация относно 

предприетите мерки за осигуряване на публичност на плана, идентифицираните 

проблеми и предложения за тяхното преодоляване, използваните начини за 

събиране на информация, функционирането на формираните партньорства. 
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Докладът се обсъжда и приема от ОбС. Съществена функция на ОбС и кмета 

е планирането на вътрешна Организационна структура, където са детайлно 

разпределени задълженията на специализираните общински дирекции и отдели, 

поддържащи процеса по наблюдение на ОПР.  

Изработването на междинна оценка на ОПР е предвидено за 2017 година. 

Междинната оценка следва да проследи:  

 досегашният прогрес на плана;  

 актуалността на стратегията му спрямо настъпилите промени в средата;  

 ефективността на координацията между компетентните органи.  

Междинната оценка трябва да констатира и аргументира нуждата от 

актуализация на ОПР. В случай на подобна необходимост, актуализирания 

документ на ОПР е предвиден за разработване през втората половина 2017 

година и съобразно структурата на настоящия документ. По този начин 

междинната оценка е ключов инструмент за оценка на изпълнението на ОПР и 

представлява логическо продължение на предходните годишни доклади.  

Междинната оценка се изработва от експертен екип при взаимодействие 

между всички заинтересовани страни, предоставящи становище за досегашните 

резултати от плана. Оценката синтезира дейностите по събиране и обработка на 

информация, приложение на системата от индикатори, формулиране на насоки за 

корекция на плана. Извършването на дейностите изисква екип, предоставящ 

нужната експертна дейност и активно взаимодействащ със специализираните 

администрации в общината. Ключова е ролята на заинтересованите страни, 

предлагащи необходимата информация и своите гледни точки, заедно със 

специализираните институции, съхраняващи нужната статистическа 

информация. Кметът внася документа за обсъждане от ОбС, който го одобрява и 

по този начин завършва междинната оценка. 

Изводите от междинната оценка насочват към евентуалната актуализация 

на ОПР. Главните причини за промяна на плана могат да бъдат продиктувани от 

динамичните социални и икономически процеси на общинско ниво заедно с 

възникнали съществени изменения в екологичната обстановка. Към тези 

обстоятелства се присъединяват и важни промени в законодателната и 

стратегическата рамка – набора от европейските и националните законови 

документи, основните политики и секторните планове и програми. Междинната 

оценка следва да оцени значимостта на настъпилите изменения и адекватността 

на наличния ОПР спрямо тях и да определи дали е целесъобразно формулирането 

на допълнителни мерки и дефинирането на нови проекти – изработването на 

актуализиран документ за изпълнение за оставащото време от програмния 

период. 
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Друга възможност е решението за актуализиране само на програмата за 

реализация. 

 

4. Оценка на Общински план за развитие  

Съгласно нормативната уредба Общинския план за развитие подлежи на 

следните оценки: 

 Предварителна Междинна Последваща 

Основание 

Основание: чл. 13, 

ал. 2, т. 3 от 

Закона за 

регионално 

развитие. 

Основание: чл. 33, 

ал. 1 от Закона за 

регионално 

развитие. 

Основание: чл. 34, 

ал. 1 от Закона за 

регионално 

развитие. 

Период за 

изпълнение 
Успоредно с ОПР. 

Не по-късно от 4 

години от 

началото на 

периода на 

действието на 

плана. 

Не по-късно от 

една година след 

изтичането на 

периода на 

действието на 

ОПР. 

Съдържание 

Прогнозна оценка 

за въздействието 

на плана върху 

процесите на 

социално-

икономическо 

развитие на 

общината и 

екологична 

оценка. 

Екологичният 

компонент в 

оценката оценява 

доколко 

стратегията за 

развитие на 

общината, 

1. Оценка на 

първоначалните 

резултати от 

изпълнението; 

2. Оценка на 

степента на 

постигане на 

съответните цели; 

3. Оценка на 

ефективността и 

ефикасността на 

използваните 

ресурси; 

4. Изводи и 

препоръки за 

1. Оценка на 

степента на 

постигане целите 

и устойчивостта 

на резултатите; 

2. Оценка на 

общото 

въздействие; 

3. Оценка на 

ефективността и 

ефикасността на 

използваните 

ресурси; 

4. Изводи и 

препоръки 
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определена с 

плана, 

съответства на 

стратегията за 

опазване на 

околната среда и 

критериите за 

ефективност на 

политиката за 

опазване на 

околната среда. 

актуализация на 

съответния 

документ. 

относно 

провеждането на 

политиката за 

регионално и 

местно развитие. 

Отговорни лица 

Приема се от 

общинския съвет 

по предложение 

на кмета на 

общината, заедно 

с ОПР 

Кметът на общината внася за 

обсъждане и одобряване от общинския 

съвет доклади за резултатите от 

междинната и последващата оценка на 

изпълнението на общинския план за 

развитие, като същите се публикуват и 

на интернет страницата на общината. 

 

5. Правила и механизъм на гражданско участие в етапа на мониторинг, 

оценка и контрол  на изпълнението на ОПР. 

 

 5.1 Общи положения 

 

В рамките на действащото законодателство Кметът на община Чупрене 

има задължението да ръководи цялата изпълнителна дейност и контрола по 

обсъждане и съгласуване на Общинският план за развитие със заинтересуваните 

органи и организации, с икономическите и социалните партньори, както и с 

физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към 

развитието на общината. Формулиране и разработване на  качествена политика 

за развитие на общината изисква сериозни ресурси и време, които не са по силите 

само на местната администрация.  

Развитието на гражданското общество предполага даване на възможности 

за участие както на отделни граждани, а така също и на техни сдружение и 

представители в обсъждането на проблемите и насоките за развитие на местните 

политики. От друга страна, чрез това участие се гарантира наличието на коректив 
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на административните решения и повишаване на равнището на прозрачност на 

взетите решения относно приоритетите в политиките и техните реализации.  

Механизмите за гражданско участие на практика се прилагат чрез три 

основни инструмента за осъществяване на партньорства: 

 Информиране – еднопосочни информационни потоци, при които 

местните власти изготвят и предоставят информация, предназначена за 

гражданите и техните организации. Осъществява се чрез официални 

документи; пресконференции, радио и телевизионни предавания, 

създаването на електронни страници и уеб базирани канали на 

информация; отговори на въпросници и проучвания, безплатни телефони 

за „горещи линии” и др.  

 Консултиране – двупосочна връзка, при която гражданските организации 

осъществяват обмен на информация с държавните институции. 

Консултациите включват оценки на бенефициентите, събиране на обратна 

информация и отзиви, срещи в общината, фокус групи, конференции, 

кръгли маси, обсъждания и др. форми. 

 Ангажиране или активно участие – връзка, основаваща се на 

партньорство с местните органи, при което гражданите и техните 

организации вземат активно участие в процеса на разработване на 

конкретни дейности и политики. При него се признава ролята на 

гражданите в процеса на предлагане на варианти, въпреки че 

отговорността за окончателното решение или формулирането на дадена 

политика се поема от съответния компетентен орган. 

Съществуват и форми на сътрудничество между местната власт и 

гражданските организации, при които контролът върху взетите решения е 

споделен. Споделеното при вземане на решения е полезно, когато познанията, 

капацитетът и опитът на външните участници са критични за постигането на 

целите на политиката. В тази ситуация са по- засилени тенденциите  за 

отговорност при изпълнение на взетите решения, интереса от наблюдение на 

качеството на изпълнение на решенията, упражняването на контрол от различни 

заинтересовани страни, изграждането и прилагане на култура за отчетност и 

публичност на постигнатите резултати от местната власт.  

Насоките за взаимодействие между местната власт и  гражданските 

организации могат да се систематизират както следва: 

 Съвместно разработване на цялостна политика на общината за местно 

развитие, на определени целеви политики и програми (например 

финансова политика, програма за социално подпомагане, стратегия за 

работа с младите хора в общината и др.), както и на споразумения за 

съвместна дейност. 
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 Въвличане на СГО в работата на комисиите към Общинския съвет, 

излъчване на експерти от общинската администрация за съвместна 

работа със СГО. 

 Създаване на групи за обществено наблюдение, оценка и контрол на 

проблемите, групи за граждански диалог, консултативни и 

обществени съвети към кмета, мрежи и коалиции за партньорство и 

др. 

 Изграждане на временни, или постоянно действащи органи за 

взаимодействие между Общински съвет, общинска администрация и 

СГО.  

 Обединяване на усилията за финансиране на значими местни 

дейности. 

 Създаване на публичен регистър на СГО в общината, който да 

отразява сферите им на дейност, осъществените партньорства и 

изпълняваните проекти. 

Препоръчва се сформиране на представителна работна група от експерти 

от всички заинтересовани страни и организации и изграждане на експертен екип 

за мониторинг, които да подпомага администрацията на общината при 

организиране и провеждане на наблюдението и оценката на изпълнение на 

секторните политики и стратегии.  

Предложение за участници в работната група и експертния екип за 

мониторинг на изпълнението на секторните политики и стратегии: 

 Представители на местната власт – членове на Общински 

дирекции, които участват в ръководството и управлението на общински 

програми или подкрепят инициативата и изпълняват функцията на посредници 

при осъществяването на мониторинг на програми и проекти на европейско, 

национално и регионално ниво.  

 Представители на СГО – НПО, читалища, пенсионерски клубове, 

училищни настоятелства и др.  

 Институциите – представители на държавните институции и 

ведомства в територията на общината и областта, като експерти при 

организиране на процесите за набиране, организирането и анализирането на 

специализирани данни и информация и изготвянето на експертни становища по 

конкретни индикатори за мониторинг.  

 Представители на бизнеса – участват като партньор на 

гражданското общество, който осигурява експертна оценка, финансова и 

логистична подкрепа. 
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 Медиите – имат ключовата роля при популяризиране на 

инициативите и посредничат при диалога със широката общественост в процеса 

на мониторинг. 

 Експерти – независими експерти, привлечени с цел изготвянето на 

адекватни становища и заключения по конкретните проблеми.  

Взаимодействието между местната власт и гражданските организации при 

разработване на политики съдейства и за изграждане и развитие на местни 

партньорства и капацитет, тъй като постигането на консенсус по приоритетите 

на политиката е от особено значение за получаване подкрепата на общината при 

кандидатстване на неправителствените организации с проекти, които да 

допринасят за реализирана на местната политика за развитие.  

Възможността за участието на представителите на неправителствените 

организации в откритите заседания на Общинския съвет е необходимо условие за 

продължаване на съвместната работа по прилагане на политиката, 

осъществяването на мониторинг и граждански контрол  при оценяване на 

резултатите от различните политики.  

5.2 Обществено обсъждане на общински политики и стратегии 

Участието на гражданите и НПО при вземане на решения е директно 

свързано с принципа на доброто управление. Въвличането им в процеса на 

вземане на управленски решения се прилага с цел: по-голяма прозрачност и 

отчетност на институциите; подобряване на качеството и повишаването на 

легитимността на вземаните решения. Реалното и ефективно участието на 

гражданите и гражданските организации в процеса на изготвяне на политики, 

концепции, стратегии и др. гарантира тяхната предвидимост и по-доброто им 

качеството и намалява практиката на многобройното им преправяне. Вземат се 

под внимание разнообразни гледни точки, а не само на определени групи или 

икономически лобита. Приетите решения отговарят и отразяват в по-голяма 

степен обществения интерес. Гражданите познават по-добре реалните си 

проблеми, които администрация се опитва да разреши, затова се използва 

съсредоточения експертен потенциал от гражданските организации. 

Основните принципи при общественото обсъждане на общинските 

политики и стратегии са:  

1. Процесът за консултиране е отворен и достъпен за всички – граждани, 

граждански организации (юридически лица с нестопанска цел), граждански групи 

и инициативи (с неперсонифициран характер, без качество на юридически лица).  



 
 

Този документ е създаден по проект № 13-13-126/15.01.2014 г.  „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол върху 
изпълнението на политики на Община Чупрене“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

ст
р

.1
5

1
 

2. Всеки проект, заедно с мотивите и оценката за неговото въздействие, се 

публикуват на Интернет страницата на общината, като се посочва и крайният 

срок за приемане на становища и предложения от граждани и граждански 

организации;  

3. Своевременно се осигурява достатъчно информация за съответния 

проект, както и за формите на обществено обсъждане, с цел ефективно включване 

в процеса от страна на представители на гражданското общество;  

4. Осигуряване на достатъчен срок за подаване на предложения.  

5. Експертизата, която се предлага от страна на гражданите и структурите 

на гражданското общество, се използва рационално чрез гарантиране на 

възможност за включване на представители на гражданското общество в 

съвместни работни групи с държавните органи, както и в обществените 

обсъждания. В този случай се използва механизъм, по който гражданска 

организация или група, която се чувства засегната от бъдеща регулация, да 

участва в общественото обсъждане.  

6. Община Чупрене е длъжна да разгледа становищата и предложенията на 

участниците в обсъждането и да публикува в Интернет обобщена информация за 

приетите и отхвърлените предложения, както и мотивите за това.  

7. Администрацията стимулира диалога с гражданските организации.  

5.3 Обществен съвет за наблюдение и контрол на провежданите общински 

политики. 

За целите на общественото обсъждане на общинските политики и 

стратегии от гражданите се създава Обществен съвет за наблюдение и контрол. 

Съветът се явява консултативен орган към Кмета на общината и Общинския 

съвет. Обществените съвети се създават на територията на общината и за тях се 

води списък в общинската администрация, като в списъка се вписват: имената на 

лицата, представляващи обществения съвет, координати за контакти, областите / 

направленията, в които ще работи съветът. Списъкът се публикува на Интернет 

страница на общината.   

Съветът изразява волята на структурите на гражданското общество в 

следните области: Териториално развитие и благоустрояване; Околна среда и 

екология; Икономическо развитие; Образование и младежки дейности; 

Здравеопазване и социални дейности; Култура; Обществен ред и сигурност; 

Гражданско общество и правов ред. 
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5.4 Цели на обществения съвет 

Основните цели на Обществения съвет за наблюдение и контрол са:  

1. Да действа като обществен орган, който, обединявайки усилията на 

местните заинтересовани страни, контролира и подпомага дейността на 

общината в конкретна област или сфера на функциониране (образование, 

социално подпомагане, туризъм, обществен ред и сигурност и т.н.).  

2. Да осигури участието на широк кръг представители на гражданското 

общество в обществения и икономически живот, като утвърждава принципите на 

правовата демократична и социална държава;  

3.  Да служи като постоянна форма на диалог между местните общински 

власти и структурите на гражданското общество;  

4.  Да отговори на законния стремеж на обществените и икономическите 

групи, на структурите на гражданското общество да изразяват мнения, становища 

и предложения по отношение на актове на местната власт, които засягат техните 

интереси.  

5. Да спомага за ефективното сътрудничество между администрацията, 

гражданите и гражданските организации, изразяващо се в: обмен на информация; 

партньорство по програми и проекти; координация на дейностите, свързани с 

развитието на община Чупрене; подкрепа и лобиране на обществено полезни 

програми и проекти; създаване на условия за благоприятен обществен климат за 

развитие на района, в това число подобряване нивото на обществена 

информираност; подобряване на връзките с местните власти и институции.  

Съветът осъществява дейността си на основата на принципите на 

откритост, независимост, доброволност, сътрудничество и взаимодействие с 

местните държавни и общински органи, равнопоставеност, плурализъм на 

мненията и публичност. 

5.5 Средства за постигане на целите на обществения съвет 

За постигане на целите си общественият съвет:  

 разработва и приема становища по устройствени планове и програми и 

местни стратегии, относно цялостното развитие на общината; изразява 

становища по стратегически проблеми на района;  

 извършва анализи по проблемите на цялостното развитие на общината, 

включени в годишния й план за работа, участва при покана в 
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разработването на национални и териториални програми за местно 

развитие;  

 представя пред компетентните държавни органи съгласувано мнение на 

управителния съвет на съвета по проекти за нормативни актове, уреждащи 

въпроси на местната власт и развитието на гражданското общество;  

 участва в разработването, кандидатстването и изпълнението на проекти и 

програми за реализация на целите на съвета;  

 проучва системно резултатите от прилагането на законодателството, 

свързано с развитие на местното самоуправление, децентрализацията, 

благоустрояването на община Чупрене, развитието на гражданското 

общество и свързаните с това инициативи и мероприятия;  

 предлага на компетентните държавни органи мерки за спазване и 

усъвършенстване на политиката и дейностите в тази насока;  

 по своя инициатива или по искане на компетентните държавни органи 

отстоява интересите на своите членове, както и на жителите, и на 

работещите в района на общината.  

За осъществяване на целите си обществения съвет си сътрудничи със 

средствата за масова информация, сродни сдружения и организации. Участва в 

консултативни и други органи и организации, организира пресконференции и 

представя искания към компетентните държавни институции. 

5.6 Функции и форми на функциониране на обществения съвет 

Функциите изпълнявани от обществения съвет са контролна, 

консултативна и за съгласуване на интересите и осигуряване на обществена 

подкрепа за политиката и дейностите в определена област, напр: Съдейства за 

провеждане на политиките по образование, социално подпомагане, туризъм, 

обществен ред и сигурност и т.н в общината; Обсъжда общински стратегии, 

програми и проекти, свързани с цитираните политики; Съдейства за 

координиране на дейността по предоставяне на услуги на физическите и на 

юридическите лица;  Осъществява контрол върху качеството на услуги в 

съответствие с утвърдените критерии и стандарти; Дава становища за 

специализирани услуги на територията на общината и др. 

При своето функциониране съвета за наблюдение и контрол:  



 
 

Този документ е създаден по проект № 13-13-126/15.01.2014 г.  „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол върху 
изпълнението на политики на Община Чупрене“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

ст
р

.1
5

4
 

1. Провежда заседания – редовни, изнесени, по определени теми, в обичаен 

или в разширен състав с привличане на заинтересовани страни съобразно 

обсъжданата проблематика;  

2. Участва в работни групи, изготвящи различни документи (стратегии, 

програми, правилници и пр.);  

3. Изготвя документи и предложения от името на съвета до кмета и/или до 

Общинския съвет;  

4. Изготвя становища по различни документи, които се предоставят на 

кмета и/или на Общинския съвет;  

5. Провежда анкетни проучвания сред гражданите по определени проблеми 

и „сверяване” с тях на възможните мерки за решаването на проблемите;  

6. Информира и консултира гражданите за техните права и задължения;  

7. Изготвя годишни отчети за дейността на съвета и ги представя пред 

Общинския съвет;  

8. Осигурява прозрачност и публичност на работата на съвета – чрез 

отворения характер на заседанията, които са достъпни за граждани и медии, чрез 

предоставяне на информация за медиите и пр.  

9. Въвежда принципа на консенсус при вземането на решения от съвета.  

При установяване на пропуски и сигнали за нарушения при осъществяване 

дейностите по общинските политики, обществените съвети уведомяват писмено 

председателя на Общинския съвет и Кмета на общината. 

5.7 Предмет на дейност на обществения съвет 

Основен предмет на дейност на обществения съвет за наблюдение и 

контрол е: 

1. Организиране, провеждане и администриране на участието на широк 

кръг представители на гражданското общество в обществения и икономически 

живот на районно, общинско и държавно ниво.  

2. Подготовка на проекти, организиране на семинари, кръгли маси и 

конференции във връзка с целите средствата на съвета;  

3. Спомагане за развитие и укрепването на гражданското общество и 

упражняване на контрол върху органите на местната власт и самоуправление.  
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4. Организиране на активно участие чрез органите на управление на съвета 

и комисиите към него при обсъждане на проблемите и вземане на решенията на 

територията на община Чупрене. 

Общественият съвет работи на основата на правилник за своята дейност и 

годишни планове, приети от Общинския съвет. Към обществения съвет се 

създават постоянни и временно действащи комисии, съставени от членове на 

Съвета и привлечени експерти. Работата на комисиите се организира в 

съответствие с правилника за дейността на Съвета и с вътрешен правилник. 

Общественият съвет се свиква най-малко веднъж на три месеца или извънредно, 

по искане на Председателя, или на една трета от неговите членове. Пленарните 

сесии на съвета са публични.  

Проектите на документи, приемани от Общинския съвет, заедно с мотивите 

към тях, се публикуват на Интернет страницата на общината, с което се открива 

процедурата по обществена консултация като се посочва и крайният срок за 

приемане на становища и предложения от граждани и организации. 

Обществената консултация се извършва чрез провеждане на писмени  

консултации, обществени обсъждания, дискусии, съвместни работни групи с 

неправителствени организации и други подходящи форми на обсъждане. 

Становищата и предложенията по консултираните проекти се представят от 

граждани и организации в 20-дневен срок от публикуването и включват общ 

коментар по проекта, коментар по отделни разпоредби с мотивирани конкретни 

предложения за подобряването им, както и предложения за възможни други 

решения. Становищата и предложенията трябва да бъдат формулирани в писмен 

вид и подписани от съответното лице. Общинският съвет, е длъжен да разгледа 

становищата и предложенията на участниците в обсъждането, ако те са подадени 

в срок и отговарят на изискванията. В 10-дневен срок след приключване на 

обществената консултация, Общинският съвет публикува в Интернет страницата 

на общината обобщена информация за приетите и отхвърлените предложения, 

както и мотивите за това. 

Мониторингът на реализация на дадена политика/програма/проект е 

постоянен и текущ. Отчетността по мониторинга се осъществява не на ежедневен 

принцип, а на по-малки или по-големи интервали от време. В случая с 

реализацията на общинските планове за развитие и общинските стратегии и 

програми се изискват:  

1. Годишни доклади за изпълнение на общинския план за развитие и 

общинските стратегии и програми;  

2. Междинна оценка, която се оформя в междинен доклад;  
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3. Окончателна оценка, които се оформят в окончателен за изпълнение на 

общинския план за развитие и общинските стратегии и програми.  

Координацията и сътрудничеството на областно и общинско ниво се 

осъществява по отношение на срокове за изготвяне на трите упоменати по-горе 

типа доклади, но и по отношение обмяна на успешни практики и опит при 

мониторинг, наблюдение и реализация на общинските планове за развитие и 

общинските стратегии и програми. 

Копие от приетите от Общински съвет годишни доклади за наблюдение и 

доклади за оценка на изпълнението на общинския план за развитие се изпраща 

на председателя на областния съвет за развитие в 7-дневен срок от решението за 

тяхното одобряване.  

Всеки един от докладите за мониторинг, оценка и реализация на 

общинския план за развитие и общинските стратегии и програми – годишен, 

междинен, окончателен – се предава своевременно на областна администрация, 

където ще послужи за мониторинг, оценка и реализация на областната стратегия 

за развитие.  

Резултатите от наблюдението и оценките на общинските планове за 

развитие и общинските стратегии и програми и тези на регионалните планове за 

развитие се отчитат при изпълнението на съответните областни стратегии за 

развитие и на Националната стратегия за регионално развитие. 

5.8 Състав на обществения съвет 

Обществените съвети се създават по инициатива на Кмета на общината 

или на Общинския съвет. Общественият съвет се състои от представители на 

граждански организации, инициативни комитети, интелектуалци, политици, 

бизнесмени, експерти и др. активни граждани, присъединили се и подписали в 

устройствен правилник за своята дейност. Участниците в учредителното 

събрание, както и всички присъединили се след това и одобрени представители 

на гражданското общество образуват Обществен Съвет, като всички членове на 

Съвета се ползват с равни права и задължения. Учредителите избират измежду 

членовете на Съвета, Изпълнителен орган – Председател, Зам.- Председатели и 

Организационен секретар. 

Председателят има следните задължения:  

Ръководи дейността на Съвета и го представлява пред общината и 

обществеността; Свиква пленарна сесия по своя инициатива или по инициатива 

на една трета от членовете на съвета и ръководи заседанията на пленарната 
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сесия и на председателския съвет; Подписва актовете, приети от пленарната 

сесия, разпорежда изпращането им на заинтересуваните органи; Разпределя по 

комисии предложенията за становища; Информира обществеността за действията 

на съвета. 

Зам.-Председателят:  

Ръководи съответната комисия по направление или област на действие, 

както и поема функциите на Председателя, в случаите когато последният е 

възпрепятстван да изпълнява своята дейност. 

Организационният секретар:  

Координира разработването на становищата; Изпраща материалите за 

обсъждане на заседанията на пленарната сесия; Отговаря за протоколирането на 

заседанията на пленарната сесия, и комисиите, както и за съхраняването на 

документацията на съвета; Изпълнява други функции, възложени му от 

Председателя; Замества зам.-председателя на съвета и изпълнява функции, които 

той му делегира. 
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VII. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА 

ОБЩИНА ЧУПРНЕНЕ 2014 – 2020 Г. 

Програмата за реализация на Общинския план за развитие (ПРОПР) е 

средносрочен оперативен документ за изпълнение на основните приоритети и 

цели на община Чупрене за периода 2014-2020 г.  

Общинският план за развитие се базира на редица стратегически и планови 

документи, които се разработват на различни териториални нива и имат 

конкретни функции по отношение формирането и прилагането на местната 

политика за развитие. В тази връзка е налице съгласуваност с Областната 

стратегия за развитие на област Видин 2005-2015 г., Регионалния план за 

развитие на Северозападен район, Националната програма за развитие „България 

2020”, Националната програма за реформи 2011-2015 г., Националната стратегия 

за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г., 

Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. и 

др. документи. 

Общинският план за развитие на община Чупрене и седемгодишната 

Програма за неговата реализация са съобразени и съгласувани с възможностите 

на общинския бюджет, Оперативните програми, ПРСР и др. европейски и 

национални фондове, които ще бъдат основен източник за финансиране на 

заложените проекти, дейности и мерки за постигане на целите и реализация на 

приоритетите. 

Програмата за реализация на Общинския план за развитие 2014-2020 г. е в 

съответствие с разпоредбите на чл.13, ал.2, т.7 от Закона за регионалното 

развитие, съгласно който Общинският план за развитие съдържа програма за 

реализация, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, 

съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите. 

Програмата е неразделна част от ОПР и детайлизира неговите приоритети, цели и 

мерки до конкретни проекти, дейности, срокове, звена за изпълнение и 

отговорници. Програмата за реализация на ОПР, като съвкупност от ресурсно 

осигурени мерки и дейности, е механизъм за реализация на всяка конкретна цел, 

заложена в ОПР. 

Програмата е съставена на база на Общинския план за развитие на община 

Чупрене за периода 2014-2020г., текущите проекти и инвестиционните 

намерения на общината. Целта е да се осигурят необходимите предпоставки за 
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успешна разработка и реализация на конкретни проекти и дейности за 

изпълнение на приоритетите и мерките, заложени в общинския план. 

ПРОПР има за задача на основата на целите и приоритетите за развитие на 

общината, залегнали в плана, да осигури вътрешната и външната съгласуваност 

на факторите и ресурсите, като оптимизира възможностите за финансиране, 

институционализирана подкрепа и техническа помощ за изпълнение на плана. С 

програмата се конкретизира пакета от мерки и проекти за реализация на целите 

и приоритетите за развитие на общината до 2020г., съответните финансови 

ресурси, административни структури за управление, наблюдение и оценка на 

проектите, индикаторите за оценка на цялостното изпълнение на програмата, а 

оттук и на ОПР, действията за осигуряване на информация, комуникация и 

публичност при осъществяването на мерките и проектите, включени в 

Програмата. 

В Програмата се включват конкретни проекти, които покриват определен 

набор от критерии, като: 

 проектът да е реалистичен, необходим, ресурсно осигурим и изпълним в 

хоризонта на плана; 

 проектът да е добре оформена идея или да е достигнал определен етап 

на готовност, за да стартира - предпроектни проучвания, технически/работен 

проект, изготвена оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС), 

кандидатстване за финансиране, сключен договор за финансиране, започнало 

изпълнение и т.н.; 

 целевите групи и бенефициенти да са ясно дефинирани; 

 да има изяснена финансова схема за реализация; 

 проектите с надобщинско значение да са с осигурена координация; 

 проектите да допринасят за балансираност в развитието на територията 

на цялата община, а не само на общинския център. 

Програмата за реализация на ОПР се финансира със средства от: 

1. Общинския бюджет и извънбюджетните сметки и фондове; 

2. Централния бюджет на Република България; 

3. Български оперативни програми, финансирани от ЕСИФ; 

3. Други общностни програми на ЕС и международни фондове; 

4. Частни средства на физически и юридически лица; 

5. Други източници на финансиране – банкови кредити, гаранционни 

фондове и др. 
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Програмата за реализация на Общинския план за развитие 2014-2020г. дава 

възможност да се проследят предвидените разходи по приоритети и източници 

на финансиране, заложени в Индикативната финансова таблица, която е 

неразделна част от Общинския план за развитие. 

Седемгодишната програма за реализация на Общинския план за развитие 

на община Чупрене за периода 2014-2020 г. съдържа:  

 проектите за изпълнение на мерките, специфичните цели и приоритети 

на ОПР; 

 необходимите финансови ресурси, срокове и отговорници за 

изпълнение; 

 общинските публично-частни партньорства за периода до 2020 г.; 

 дейности за осигуряване на информация и публичност; 

 дейности по контрола и оценката на изпълнението на Програмата. 

Приоритетите, специфичните цели и мерките в Програмата за реализация 

са с номера, които съответстват на наименованията и номерата в Общинския план 

за развитие на община Чупрене за периода 2014-2020 г. и Индикативната 

финансова таблица (ИФТ) към него. 

Програмата за реализация е обвързана с процедурите по изработване на 

проекта на общинския бюджет за всяка следващата година. Възможно е в нея да 

се правят целесъобразни оперативни и текущи изменения на размера на 

определени средства или прехвърляне на конкретни ресурси, както и да се 

актуализират отделни източници на финансиране, срокове и конкретни 

изпълнители. ПРОПР може да бъде актуализирана и в зависимост от условията и 

прогнозите за реализация на плана с цел осигуряване на ефективност и 

ефикасност при изпълнението му и постигане на целите и приоритетите за 

развитие. 

Програмата за реализация на ОПР е основен източник за набиране на 

информация за нуждите на наблюдението и контрола по изпълнението на 

Общинския плана за развитие на община Чупрене за периода 2014-2020 г. 

Оценката на изпълнението на Програмата дава възможност и за оценяване 

степента на напредъка по реализацията на Общинския план за развитие. 

 

 


