
1. Основания за изготвянето на Общ устройствен план (ОУП) на Туристическа 
и ски зона (ТСЗ) „Миджур“. 

Възложител на Общия устройствен план (ОУП) на Туристическа и ски зона (ТСЗ) 

„Миджур“ е Община Чупрене, а изпълнител на проекта е „ИВИС-Проектиране и 
Дизайн“ ООД, с ръководител колектив арх. Емил Леков. 

Основанията за изготвянето на Общия устройствен план (ОУП) на Туристическа и ски 
зона (ТСЗ) „Миджур“ са приетата концепция за развитие на ТСЗ „Миджур“ и 
заданието за проектиране. 

При разработването на проекта активно участва кметът на общината, предсавитили на 

горскоти стопанство, кметът на с. Горни Лом, специалисти от общината, с чието 

съдействие бе осигурена необходимата информация и направени огледите на място. 

2. Раздел І : Общи бележки 

Обхвата на плана е за част от територията на община Чупрене (чл.105, т.2 от ЗУТ). Той 

е определен на базата на приетите предварителни проучвания с концепция за 

развитие на ТСЗ „Миджур“ и включва част от землището на с. Горни Лом.  

Прогнозният срок на действие на плана е 15-20 години и е в съответствие с 

изискванията на ЗУТ и Наредба №8 (чл.17, ал.3). 

Главната цел на плана е в съответствие с чл.106 от ЗУТ. Информационното 

обезпечение на проекта е осигурено от Община Чупрене, от официалните масиви на 

статистиката, БАН и публичната информация от интернет. 

 Местоположение и връзки 

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

Средогрив, Репляна, Търговище, Протопопинци, Върбово и село Бостаните, което 

обаче е напълно обезлюдено. 

Достъпът до общината се осъществява чрез Републиканските пътища ІІІ-102 и ІІІ-114. 

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

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

посочените градове. 

През територията на общината преминават Републиканските пътища ІІІ-102 и ІІІ-114, с 

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

дължината им е 30 км. 

На територията на общината попадат няколко природни забележителности между 

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

пещерите „Леви сухи печ” и „Десни сухи печ” – с. Долни Лом, „Реплянската глама” -   
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с.Репляна, „Бела стена” – с. Долни Лом, вр. „Миджур” – с. Горни Лом и вр. „Три уши” – 

с. Чупрене. 

2.1. История, култура, местни традиции 

2.1.1. История 

Някои селища на община Чупрене по данни на историческите хроники датират своето 

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

Общината е била оживен търговски път от Лом за Белград през прохода „Св. Никола” 

над с. Чупрене. 

Село Горни Лом е основният изходен пункт за  туристическата зона обект на 

устройствения план. Църквата “Св. Параскева“ е обявена за паметник на културата от 

1973 г.  

Главния поминък на населението в с. Горни Лом през османското робство е било 

земеделие, скотовъдство и дърводелство.  

В миналото с малки изключения почти всички селяни са се занимавали с 

дърводелство. За много хора гората била източник на средства за издръжка на 

семействата им.  

2.1.2. Култура 

На територията на община Чупрене има шест регистрирани читалища. В с. Горни Лом 

се намира  Народно читалище „Нов Живот 1927” с.Горни Лом. 

Църквата „Св. Параскева” в с.Горни Лом е най-старата еднокорабна църква в 

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

национално значение. 

2.1.3. Фолклор 

В община Чупрене ежегодно през втората половина на юни се провежда „Турлашки 

събор“ .На събитието участват състави от цялата страна и гости от съседна Сърбия, 

където има учредено турлашко дружество. 

Местните турлашки традиции включват и редица запазени кулинарни рецепти. 

3.  Раздел ІІ: Природни ресурси 

3.1. Релеф 

Територията на Община Чупрене поради специфичния релеф и местоположение и 

попада в две климатични области: умереноконтинентална и планинска.  

В умереноконтиненталната климатична област влизат преобладаващо източната част 

на общината и повечето населени места с надморската височина от 320 м. до 2 168 м. 
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В планинската климатична област, среднопланинска подобласт, влизат северни и 

североизточни  склонове  на  западния  дял  на  Стара  планина,  където  надморската 

височина варира от около 800 до 2168м. /вр. Миджур/. Особеностите на релефа /от 320 

до 2 168 м./ обуславят различни проявления на климатичните фактори. 

Конкретно в обхвата на ОУП релефа е силно нагънат прорязан от поречията на р. 

Покълска, р.Бърза река и притоците им  с надморска височина от 850 м.н.в. до 2168 

м.н.в. и минимални наклони между 5% – 7% и максимални наклони между 48% и 61%. 

Проучената територия е прорязана от множество горски пътища, използвани за 

извозване на добиваната дървесина от определените от лесничейството сечищата.  

3.2. Климат 

Според данни от ”Климатичен справочник за Република България”   (1990),   

територията   на   Община”Чупрене”   се   намира   в   Европейско-континенталната 

климатична област. 

Тя обхваща две климатични подобласти: 

• Предбалкански нископланински климатичен район (до 1000 м н.в.) 

Зимата е студена със задържането на температурни инверсии.  Снежната 

покривка се задържа от 107 до 111 дни. 

Лятото е топло, със средна юлска температура 20,1°С.. 

• Планински климатичен район - среднопланинска част (1000-2000 м н.в.) 

Зимата е студена и значително по-дълга за сметка на пролетта. Снежната 

покривка се отличава с устойчивост и дебелина (до 140 см).  

Лятото е късо и хладно - средната температура през  юли месец е  около  

12,5°С.   

Териториалният обхват на ОУП попада изцяло в планинския климатичен район, 
а обобщените климатични данни се потвърждават от статистическите данни 
за температурата, валежите и снежната покривка. 

От съществено значение за проучването е отчитането на връзката между 

климатичното райониране и горскорастителното райониране. То е важно, както за 

нуждите на горското стопансто,  така и  възможностите за развитие на туризма.  

Данните за видовият състав на подотделите извлечена от базата данни на КЗС 
потвърждават горното горскорастителното райониране. Видовият състав 

регистриран в базата данни  на КВС е бук, смърч и бял бор. ( Виж таблица  „Баланс на 

проектните намеси по вид територия и предназначение). 

Температурата на въздуха е оновен компонент на климатичната характеристика и 

дава представа за комфорта на жизнената среда.  
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За нуждите на проекта са ползвани данни от станция Видин, която 

териториално е най-близо до проучваната територия. Въпреки, че надморската 

височина на станцията попада в предбалканския нископланински климатичен 

район, то данните могат да бъдат приети като минимални за територията обект на 

ОУП. Извлечената информация е за 15 годишен период от 2000 до 2014 г.  

Средна годишна стойност общо за страната за същия период   е 12.00 º . 

Статистическите данни от наблюденията за температурата на въздуха по климатични 

райони показват, че за подпоясите, в които попада територията на ОУП, температурата 

на въздуха е значително по-ниска от измерените средни стойности за станция Видин: 

Климатичен 
район с 

надморска 
височина /м./ 

Пояси и 
подпояси с 
надморска 

височина /м./ 

Средна годишна 
температура 

Средна годишна 
абсолютна 
минимална 

температура 

Средна годишна 
абсолютна 

максимална 
температура 

Предбалкански 
нископланински 
район (до 1000 м 

н.в.) 

М-I-2 (0-400 м н.в.) 10,6 / 11,7 -22,9 / -35,5 38,5 / 43,5 

М-I-3 (400-600 м 
н.в.) 

9,6 / 10,6 -20,0 / -33,7 38,2 / 40,6 

М-II-1 (600-1000 м 
н.в.) 

7,5 / 9,9 -25,7 / -38,3 34,9 / 42,5 

Планински  район    
среднопланинска 
част (1000-2000 м 

н.в.) 

М-II-2 (1000-1500 м 
н.в.) 

4,8 / 7,0 -22,2 / -26,7 28,2 / 35,5 

M-II-3 (1500-1800 м 
н.в.) 

4,2 / 5,1 -24,5 / -24,7 29,9 / 32,9 

 
Конкретно за оценка на възможностите за зимен туризъм са анализирани данни за 

м. януари за 10 годишен период от 2005 до 2014 г.  

Тези данни доказват красноречиво, че от гледна точка на температурата на 
въздуха, условията за целогодишен туризъм в обхвата на ОУП на туристическа 
зона Миджур са много добри и подходящи за различни дейности за спорт и 
туризъм.  

3.2.2. Валежи 

Според схема за годишната сума на валежите от Климатичния справочник на БАН, 

районът на община Чупрене и конкретно землището на с. Горни Лом попадат в зоните 

с най-голяма сума на годишните валежи от 1032 до 1269 л./м². : 

От статистиката за метеорологичните наблюдения от станция Видин са отчетени 

стойности около и над средните за страната: 

Месечни суми на валежи за  ст-ция |Видин| (2000-2014) 

No. 
Общо за периода 1985-2014 

елем. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год.ст. 

16 

вал./ 
% 

39.2 
108.5 

38.3 
105.6 

36.9 
94.5 

49.7 
100.6 

55.1 
108.7 

47.1 
95.0 

53.7 
99.7 

43.7 
99.8 

43.5 
101.7 

42.7 
99.0 

46.5 
99.3 

53.1 
101.7 

549.5 
101.1 

 

Средна годишна стойност за   страната за същия период е  434.7л/кв.м. 
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Събраните данни от проучените източници паказват, че за територията в обхвата 
на ОУП годишната сума на валежите е от 2 до 3 пъти повече от средното за 
страната. Най-големи стойности на валежите са отчетени през м. юни, а най-
малки през м. февруари. 

От тези данни може да се направи извода, че условията за летен туризъм в 
територията обект на ОУП стават най-благоприятни след м. юни, а за зимен спорт 
валежните условия са благоприятни през целия зимен сезон (декември - март).  

3.2.3. Снежна покривка 

Наблюденията за снежната покривка показват относително постоянни стойности за 10 

годишен период и са около и над средните стойности за страната. Проучени са данни 

от станция Видин, ст. Петрохан, и от измервателните пунктове Белоградчик и с. Долни 

Лом. Обобщено данните от пунктовете за измерване са представени в следващата 

таблица: 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Видин · · · · · · 4 6 12 12 16 12 10 · · · ·
Белоградчик · · · · · · 6 5 6 12 12 10 10 9 · · · · · ·
Долни Лом · · · 6 7 7 11 11 11 10 8 5 3 · · ·
Петрохан · 3 1 1 4 11 15 23 34 42 55 65 70 76 78 76 70 54 31 17 6 · · ·

I

Средна десетдневна височина на снежната покривка (см)
десетдвевки по месеци 

II III IV V VI
Станция

IX X XI XII

 
 
Данните показват трайно наличието на снежна покривка в района на с. Долни Лом от 

втората десетдневка на м. декември до втората десетдневка на м. март. Данните от 

станция Петрохан, която е на 1400 м.н.в. показват наличие на снежна покривка още от 

втората десетдневка на м. ноември до третата десетдневка на м. април. 

Данните за максималните стойности показват стойности над 100 см. за отделни 

периоди през месеците ноември и декември: 

Месец Максимална снежна покривка 

IX 10 
X 74 
XI 105 
XII 125 

Данните показват, че за района обект на ОУП наличието на снежна покривка и 

стойностите и са относително константни и ясно очертават периода от годината, когато 

има условия за развитие на зимен ски туризъм.  

Тези данни обвързани с данните за температурата на въздуха дават основание да се 

направи извода, че зимният сезон в обхвата на ОУП е във времето от м. декември до 

края на м. март. 

3.2.3. Облачност, мъгла, вятър 

3.2.3.1. Данни за облачността 
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Общо за страната облачността се характеризира с добре изразен годишен ход. В 

извън планинската част с най-значителна облачност се характеризира месец 

декември /7 - 7,5 десети/. В планинските райони максималната облачност се измества 

към пролетта, като в по-ниско разположените райони тя е през март, а в по-високо 

разположените - през май. 

Конкретно за нуждите на проучването са ползвани  наличните данни от станция Видин. 

По точни статистически данни за слънчевото греене могат да бъдат събрани чрез 

специализирано локално наблюдение. Това се налага поради  липсата на по-близко 

стояща метеорологична станция.  

В тази връзка при бъдещата реализация на туристическата зона авторският колектив 

счита за подходящо изграждането на видео система за мониторинг на основните 

климатични компоненти: температура на въздуха, вятър, облачност и мъглал.   

3.2.3.2. Данни за дните с мъгла са важни за туристите с оглед на тяхната сигурност и 

по време на излет в планината. Мъглата често става причина за дезориентация на 

излетниците, крие рискове за загубване, за измръзване през зимата и дори за травми в 

следствие на неправилна преценка на посоката на движение.   

Брой на дни с мъгла  по месеци и годишно

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII IV-IX X-III годишно
Видин 5,6 3,7 2,1 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 2,8 5,1 6,3 0,9 25,6 26,5
Белоградчик 6,8 6,2 6,8 2,7 2,2 1,3 0,3 0,8 1,1 4,3 9,7 10,4 8,4 44,3 52,6

Максимален брой дни с мъгла по месеци и годишно

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII IV-IX X-III годишно
Видин 15 11 9 8 1 1 0 0 2 12 17 15 12 47 47
Белоградчик 19 19 21 12 8 5 4 4 7 10 23 24 24 88 107  

Данните показват относително  голям брой на дни с мъгла средно годишно, като за ст. 

Белоградчик те достигат почти до 1/3 годишно. Регистрираният най-голям брой на 

дните с мъгла е през есенно - зимния период от октомври до март. Тези данни 

показват, че за гарантирането на сигурността на туристите през този сезон трябва да 

се предвидят адекватни мерки с маркировка на туристическите пътеки и обезопасяване 

на рисковите места като скални образувания, места със опасни наклони, речни корита 

и др.      

3.2.3.3. Преобладаващата посока на ветровете за района  са северния и 

северозападния вятър. Проявата на североизточния вятър през зимата, като правило е 

свързано с рязко и чувствително застудяване. Западния вятър, поради  заслона на 

старопланинската верига, е по-слабо изразен. Поради хълмистия характер на релефа, 

през зимата тези ветрове водят до натрупването на преспи в определени райони.  

Направеното проучване за „розата“ на ветровете потвърждава тези данни. Използвани 

са две станции за анализ – ст. Белогладчик и ст. Петрохан: 
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Данните от ст. Белоградчик представят преобладаващите за региона ветрове, а 

данните от ст. Петрохан представят екстремните стойности за зимата и са възможните 

най-близки според надморската височина данни за посоките на вятъра в 

северозападна България. 

Данните за максималната скорост на вятъра за период един път на брой години през 

5г. до 100г., за станция Белоградчик са в диапазона от 16 до 30 м./сек., което налага 

мерки за обезопасяване на съоръженията и обектите във откритите алпийски части:  

 

3.2.4. Ослънчаване 

Положението на терена спрямо слънцето е един от най-важните параметри за 

проектирането туристическите зони и много важно за развитие на ски спорт. Като се 

има предвид това, авторският колектив създаде тримерен модел на терена и моделира 

слънчевото  греене за месеците декември, януари, февруари и март.  С подходящ 

софтуер е симулирано слънчевото греене за избрани дни (15.12.;15.01.; 15.02; и 15.03) 

за 9.00 ч., 14.00 ч. и 16.00 ч.) които са обичайното време за почивка (около 14 ч.) и края 

на един зимен излет (16ч.)  

 
Изводът е, че територията обект на ОУП е с изложение по отношение на 
географските посоки, което осигурява условия за минимално въздействие на 
слънчевото греене върху снежната покривка.  

3.3. Земеделски и горски земи – предназначение и видов състав 

3.3.1. Горският фонд заема площ от 180 хил. дка, което представлява 55% от 

общата площ на общинската територия.  

Естествената горска растителност на територията на община Чупрене е от букови, 
дъбови и по-рядко смърчови гори (Чипровска планина). По-ниските части на 

общината са заети от габърови гори, а по протежение на речните долини се среща 

влаголюбива горска растителност. 

Видовият състав в обхвата на ОУП на туристическа и ски зона (ТСЗ) ″Миджур” е 

отразен подробно в баланса на видовете земи. 

Горският фонд съставлява 45,44 % от общата територия на ОУП и основно е 

представен от широколистни видове и по-конкретно от бук (2153107,17 м²). От горския 

фонд  83400,93 м² гора от смърч също попада в ЗМ „Миджур“. 

1 5 10 15 20 25 50 100
Видин 21 26 28 30 33 34 36 40
Белоградчик 16 21 22 24 25 26 28 30
Петрохан 22 29 30 33 35 37 40 42

скорост на вятъра, която е възможна един път на n години
Станция

Максимална скорост на вятъра  с различна обезпеченост (м/сек)
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Долната таблица представя видовия състав на земеделските и горски земи в обхвата 

на ОУП:  

№ Видов състав Площ /м²/ % 
1 Земеделски земи в т.ч.: 1670536,45 39,01 

1.1. Пасище с храсти 1038271,42 24,24 
1.2. Скали 4210,76 0,10 
1.3. Пасище  533059,54 12,45 
1.4. Ливада 63058,89 1,47 
1.5. Храсти 31935,84 0,75 
2 Горски земи в т.ч.: 2612056,05 60,99 

2.1. Бук 2153107,17 50,28 
2.2. Смърч 392050,46 9,15 
2.3. Бял бор 1172,78 0,03 
2.4. Поляна 64090,12 1,50 
2.5. Скали 1635,52 0,04 

ВСИЧКО  4282592,50 100,00 
 

3.3.2. Земеделският фонд попадащ в обхвата на ОУП съставлява 53,57 % от общата 

територия и основно се състои от „пасища с храсти″ (1038271,42 м²). Площ от 

1494874,22 м² от земеделския фонд попадат в ЗМ „Миджур“, която се състои от скали и 

пасища. 

3.4. Фауна 

На територията на община Чупрене представителите на животинските видове са: змия-

усойница, глухар, кръсточовка, лещарка, благороден елен, вълк и др. Тяхното 

местообитание е в цялата горска територия на общината и основно в биосферния 

резерват „Чупрене“, който не попада в обхвата на ОУП.  

Основните видове дивеч тук са  благородният елен, дивата свиня, сърната, вълкът, 

лисицата и дивата котка, като тези видове са разпространени и на територията на 

землището на с. Горни Лом.  

       

На територията на землище с. Горни Лом, която е  определена за развитие на ТСЗ 

„Миджур”, по време на огледите на място са регистрирани следи от преминали групи 

животни от дива свиня и единични леговища на сърни. По поречията на реките до 

водохващанията за изградените два ВЕЦ-а се среща балканска пъстърва, а над 

водохващанията рядко се забелязва, поради не добре изградените рибни проходи.   

3.5. Изводи от анализа на природните ресурси 
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От направения дотук анализ могат да бъдат изведени следните изводи: 

• Община Чупрене и в частност землището на с. Горни Лом  е с характерна от 

природо-географски аспект територия; 

• Природните качества на средата в землището на с. Горни Лом  дават много 

добри условия са развитие на отдиха и туризма; 

 •  Към настоящия момент  поземления фонд се използват основно за стопански 

цели свързани със земеделието и дърводобива; 

• Релефните особености, климатичните условия и наличието на защитени 

природни обекти в общината създават благоприятни условия за реализирането на 

разнообразни туристически; 

• Горският фонд  е ресурс за развитието, както на дърводобива и 

дървообработването, така и на туризма; 

• Водните ресурси в общината притежават хидроенергиен потенциал за 

производство на електроенергия и може да бъде използван и за развитието на зимния 

ски туризъм; 

• Агроклиматичните ресурси на общината са подходящи за условията на 

планинско земеделие и скотовъдство.  

4. Раздел ІІІ: Поземлени ресурси 

Поземленият ресурс в обхвата на ОУП е изследван по отношение начин на трайно 

ползване, вид собственост и видов състав на горския фонд. 

В определеният обхват попадат общо 5931535.56 м², в т.ч. урбанизирани територии, 

земеделски земи, горски земи със стопанско предназначение, защитени територии, 

реки и водни течения и полски и горски пътища. 

Защитената местност (ЗМ) „Миджур“, която попада в обхвата на ОУП е с обща площ от 

1578275,15 м², в т.ч. горска територия - 83400,93 м² и 1494874,22 м² - земеделски земи. 
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ЗМ „Миджур“ е код в регистъра на защитените територии № 522, категория по ЗЗТ 

„защитена местност“. Обявена е със Заповед No.РД-136 от 23.02.2009 г., бр. 36/2009 

на Д.в. и променена със Заповед No.РД-31 от 17.01.2012 г., бр. 14/2012 на Д.В.  

Цели на обявяване на обявяването са за запазване на характерен ландшафт, 

включващ високопланински пасища и скални зъбери, както и местообитанията на редки 

растителни видове. 

Забранените дейности в ЗМ са: 

1. Забранява се внасянето на неместни за района диви растителни и животински 
видове; 
2. Забранява се добивът на подземни богатства по открит способ; 
3. Забранява се събирането на вкаменелости и минерали; 
4. Забранява се увреждането на скални образувания; 
5. Забранява се паленето на огън извън определените за целта места    
Най-голям е дяла на земите с горско стопанско предназначение – 2612056.05 м², 

следван от земеделските земи с общо предназначение - 1670536,45 м². Най-малък е 

дяла на урбанизираните територии, които са терените на двете водно електрически 

централи - 7033,20 м².  

Структурата на поземления фон на съществуващото положение е представена в 

следващата диаграма: 

 

 

 

Структурата на собствеността на съществуващото положение в обхвата на ОУП е 

представена в следващата диаграма: 
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5. Раздел ІV: Демографско и социално икономическо развитие на ощина Чупрене  

Община Чупрене не прави изключение от общото социално икономическото развитие 

на Северозападния регион са, които се определя като един от най-проблемните в 

Европа по отношене на намаляване броя на населението, на икономическа активност, 

технологична обезпеченост и инфраструктурно осигуряване, транспортната 

достъпност. 

Демографска ситуация в община Чупрене като цяло е силно влошена. Това е най-

сериозният проблем на общината, който има огромно значение за цялостното 

икономическо развитие 

Данните  от статистиката показват, че за периода от 1946 Г. – 2012 Г. населението на 

общината е намаляло от 9450 души на езда 1957. 
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В тази връзка в стратегията на общината се разчита на развитието на туризма, като 

възможност за задържане на миграционните процеси и за създаване на възможности 

за икономически растеж.  

11 
 



Като основен извод  от демографската ситуация в общината може да се каже, че 
влошената възрастова структура миграция на предимно трудоспособното 
население, ще създаде проблем с кадровото обезпечаване на предвидените с 
проекта туристически дейности. 

6. Раздел V: Проект за ОУП на ТСЗ „Миджур“ 

За определяне на оптималното натоварване на природната среда , е изчислена 

поемната способност на природния комплекс и са възприети нормативи на 

натоварване, съобразно функционалното предназначение на територията:  

6.1. Летен рекреационен капацитет 

• летен рекреационен капацитет: 

a) горски земи  -   269,55 ха  х  1.5  чов./ха  404 човека 

b) открити пространства   316,54 ха  х  12,5 чов./ха 3957 човека 

        ------------------------- 

       ОБЩО: 4361 човека 

 

6.2. Зимен рекреационен капацитет 

• зимен рекреационен капацитет 

a) горски земи  :   269,55 ха  х 1,21 чов./ха  327 човека 

b) открити пространства:      316,54 ха  х 11,5 чов./ха 3640 човека 

        ------------------------ 

       ОБЩО: 3967 човека 

От направените разчети може да се приеме, че общият рекреационен капацитет на 
туристическата зона възлиза на 4163 човека. 

6.3. Летни форми на туризъм 

Лятната експлоатация е осигурена с разнообразни туристически дейности, Предвиждат 

се туристически преходи по определени маршрути и екопътеки, изгледни площадки 

наблюдение с бинокъл и  фотогравски сесии, планинско колоездене, въжен парк, 

събиране на билки, диви плодове и гъби, места за пикник.  

6.3.1. Пешеходни маршрути 

В община Чупрене има организирани 10 туристически маршрута. От тях два 

преминават през територията на землището на с.Горни Лом (№5 и №6): 

12 
 



 

• №5 „МИДЖУР” - с. Горни Лом- Мандра- Джуржин кръш - Козя гърбина - вр. 

Миджур с дължина 15 км.; 

• №6 – „ЖЪЛТА ТИНТЯВА” - с. Горни Лом- Летовището- м. Преслап с дължина 5 

км. 

С проекта за ОУП се предлга маркирането на общо 4 туристически пътеки:Error! Not a 

valid link. 

6.3.2. Велотуризъм 

Маршрутите за планински велотуризъм, които предлага плана са два. Те се 

комбинират с ТП 1 и ТП 3. 

6.3.3. Летни атракции, места за отдих, мерки за безопасност 

С проекта за ОУП се предлагат различни дейности и туристически атракции, както през 

лятото, така и през зимата. Предвидени са следните обекти: 

• Въжен парк – ;); 

• Ролбан – трасе за зимно и лятно плъзгане с шейни върху тръбна конструкция; 

• Места за почивка – пейки и маси с паркови елементи от дърво за 

кратковременен престой по туристеческите пътеки; 

• Места за пикник – беседки с места за сядане и хранене в комбинация за с места 

за контролирано палене на огън; 

• Панорамни изгледни площадки – обособени места от плацовете във високата 

зона с монтирани оптични уреди за наблюдение. Същите ще позволяват и 

реализацията на любителски фото сесии на цялата долина под вр. Миджур.  
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6.4. Зимен туризъм и спорт 

6.4.1. Ски писти за алпийски спорт 

В момента на територията на община Чупрене няма съществуващи ски писти. В 

общината има предходни разработки за изграждене на ски център под вр. Миджур.  

Проектът е изпълнен по програма Трансгранично сътрудничество между България и 

Сърбия. Той е изготвен на ниво идеен проект и няма друга техническа документация. С 

него се препоръчва на община Чупрене да  стартира процедура по изготвяне на 

подробен. 

С проекта за ОУП на ТСЗ „Миджур“ се предлага да се създадат общо 14 трасета за 

алпийски ски спорт. Трасетата са подбрани според анализа на релефа, ослънчаването, 

наклоните и връзката им с основния изходен пункт в района на м. Мандра.  За всяка от 

пистите са определени котите на старта и финала,  денивелацията, хоризонталното 

разстояние и дължината по наклона, средния и максималния процент на наклон, 

плътността на скиорите общо и на пистата и капацитета. 

Общата дължина на пистита по проекта за ОУП е 15948,75 м, с обща площ 

708096,62м². Предложеното съотношение по клас на трудност, сравнено с идеалното 

показва много добро съотношение между леки и трудни трасета. Следващата графика 

илстрира това : 

 

 

Процента на пистите спрямо общата площ на ТСЗ Миджур 11,94%. Площта на пистите 

спрямо общия капацитет осигурява 198,70 м²/ск., при норматив за м²/ск  по чл.27, ал.2, 

т.4 от Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ - 200,00 м²/ск .  

Трасетата на всички писти са конкретизирани с координати по чупките на контура им. 
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Специално внимание е обърнато на 

лавино опасните места, в които няма 

предвидени писти и други туристически 

обекти.  В туристическата зона има данни 

за два участъка с лавинна опастност.  

 

 

 

Мерки за защита от евентуални снежни 

свличания трябва да се предприемат и за 

образуващите се по билото козирки от 

сняг, които са вследствие от 

преоблазаващите от севеозапад ветрове: 

Устройствените мероприятия са 

събразени с това и пистите, трасетата на лифтовете и пътеките не попадат в обсега на 

този участъци. 

 

6.4.2. Учебни писти и плацове 

За обучението на децата и начинаещите скиори в проекта се предвижда създаването 

на три учебни плаца.  

Площадките на учебните плацове са организирани така, че да могат да осигуряват 

целодневен престой на начинаещите скиори, като в плацовете се предвижда 

изграждането на заведение в комбинация със ски училище, детска занималня, място за 

наем на оборудване и наемането на ски учители. 

6.4.3. Лифтови съоръжения 
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ОУП предлага изграждането на шест основни лифтови съоръжения, които са 

обвързани в система, осигуряваща удобен трансфер на скиори и туристи от едно място 

на друго.  

В баланса на територията за площ на сервитута на съоръженията е отразена само 

площта извън пистите, с цел да няма дублиране на площи при изчисляването на 

баланса на територията, която площ възлиза на 84966,68 м². 

С проекта се предвижда съоръжения № 1, № 2 и № 5 да работят през всички сезони. 

Целта е съоръжениета да обслужат през летния сезон пешеходните туристи и вело 

туристите.  

             

 

 

 

 
 

   

 

За всяко от предвидените съоръжения е направен предварителен технически разчет, с 

който да се определят предварителните разчети за инвестиционните проекти и 

заданието към производителите и доставчиците на съоръжението.  

6.5. Общ капацитет на писти и съоръжения 
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Капацитетът на пистите и съоръженията е изчислен по три метода, за да се 

минимизират отклоненията от действителното натоварване, което би се получило при 

реални условия. 

Първият метод условно наречен “теоретичен” е приложен при разчетите в “ 

Концепцията за развитие на целогодишен туризъм ”. Той се базира на норматив 1 

скиор на 1 метър денивелация от ски пистите. 

 - денивелация на новите писти                  3405,00 м’  =  3405,00 скиори 

Вторият метод по който се направени разчети за пистите е на база на среден 

показател 35 скиора на хектар с коефициент на претоварване 1,66. 

 Резултатите от него са: 

 - площ на нови писти:  70,81 ха х 35ск/ха = 2478х 1.66 = 4114 скиори 

Тези методи също не отчитат връзката между писти и съоръжения не отчита ски 

полетата и ски пътеките. 

Третият метод е значително по обхватен в обвързването на разчетите за пистите, 

съоръженията, ски пътеките и ски полетата. 

Авторският колектив приема за основа на всеки следващ разчет този метод и счита, че 

той най - пълно дава оценка на възможностите, които предлага проекта.  

Методът се базира на приети и изведени нормативи за часово натоварване на пистите 

в зависимост от тяхната категория /Нск/, технологическия дебит на съоръженията за 1 

час и определянето на едновременното натоварване на съоръженията / Ев /.  

Общият капацитет на пистите и съоръженията изчеслен по този метод е 4718 д., 
което гарантира оптимално съотношение между писти и съоръжения. 

6.6. Обекти за обслужване и застрояване 

6.6.1. Достъпност и паркиране 

Достъпа до туристическата зона е осигурен от селскостопански и горски, ведомствен 

път собсвеност на община Чупрене (общинска частна собственост). Предвижда се 

достигането на туристите до зоната да става по два начина. Основно с организиран 

транспорт след изхода от с. Голни Лом до м. Мандра. Втората възможност е с личен 

транспорт до началната лифтова станция на лифт №1.Тази организация се предлага с 

цел да се минимизира достъпа на автомобили до туристическата зона. 

За паркирането са предвидени два паркинга: 

• Единият буферен извън туристическата зона - Този паркинг се предлага да бъде 

основен и покрива  нуждите от 70% от капацитета туристическата зона. 

• Вторият паркинг е на входа на туристическата зона в м. Мандра. Този паркинг се 

състой от две площадки, които осигуряват общо 280 броят местата за паркиране  
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Всички паркингите са ситуирани върху общинска частна земеделске земя.     

6.6.2. Сгради за лифтови съоръжения 

Сградите за лифтовите станции са технологично необходими за функционирането на 

всяко съоръжение и се състи от долна (или начална) станция и горна (или крайна) 

станция. С проекта за ОУП необходимите площи за тези сгради са предвидени като 

самостоятелни площи извън сервитута на самите съоръожения.  

Общо с плана е прието, че застроената площ на всички лифтови станции ще бъде 

4432,80 м².  

6.6.3. Сгради за обслужване и хранене 

За обслужването на туристите в зоната на ОУП се предвижда изграждането на няколко 

обекта за хранене. Площадките на обектите са ограничени в зоните на плацовете с 

оглед на съчетаването на престоя за качване с лифтовите съоръжения, спускането по 

пистите или тръгването по туристическите и вело пътеки. Общата застроена площ на 

обектите за обслужване възлизат на 5492,10 м² в т.ч.: 

• Заведения за хранене -                 4804,10 м²; 

• Административно обслужване и обществено обслужване -    688,00 м²; 

Предвиждат се два типа заведения за хранене. Единият - масивно застрояване с РЗП 

между 1500 и 1600 м.кв. в т.ч. и откритите панорамни тераси към заведенията за 

хранене. 

                       

Другият тип - преместваеми обекти за търговска и обслужваща дейност по смисъла на 

чл.56. Втория тип обекти е предвиден със ЗП 200 м². 
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Административното обслужване ще включва е предвидено да включва помещения 

администрацията и персонала на оператора на туристическата зона, билетен център, 

пункт (помещение) за планинската спасителна служба  (ПСС), медицински пункт за 

спешна помощ, магазин за спортно оборудване и аксесоари, помещевия за 

туристически водачи и ски учители през зимата, наем на туристическо оборудване. 

6.7. Техническа инфраструктура 

6.7.1. Трасета за електропроводи и трафопостове и съобщения 

Трасетата за електрозахранване е предвидено да бъдат проведени в сервитута на 

полосите за лифтовите съоръжения. Общата дължина на трасетата се очаква да бъде 

17500 м. Броят на предвидените трафопостове е шест – три в ниската зона до 1100 

м.н.в. и три във високата зона до 1980 м.н.в.  

Трасета за съобщителните проводи също се предвижда да бъдат проведени в 

сервитута на полосите за лифтовите съоръжения. Те ще осъществяват технологична 

връзка между операторите на лифтовите станции, пункта на ПСС, медицинския 

център, охраната в зоната, органите на МВР.  

Общата дължина на предвидените съобщителни трасета е 17500 м.   

6.7.2. Система за технологичен сняг 

С предвидената системата за технологично заснежаване се цели да се създадат 

условия за контрол на количеството на снежната покривка през зимния сезон, която е 

необходима за   развитие на ски спорт.  

Предложената система за технологично заснежаване ще може да осигурява цялостно 

заснежаване на всички предвидени с ОУП ски писти от 900 до 2000 м. н. в. 

Системата се състой от водохващане, помпена станция, тръбна мрежа, 

разпределителни шахти  и „оръдия” за стяг.  

В проекта  за ОУП водохващането се предвижда да се осъществи от р. Покълска, 

Предвидената помпена станция е с ЗП от 250 до 300 м.², като конкретното решение 

ще се докаже с инвестицонен проект. 
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Тръбната мрежа се предвижда да се проведе по контура на предвидените трасета за 

писти и ски пътища. Общата дължина се очаква да бъде 18200 м. 

Тръбната мрежа и окабеляването ще се полагат в земен изкоп с дълбочина 150 см.:  

Оръдията за сняг за производство на изкуствен сняг основно са два типа – 

стационарни и мобилни.  

Връзката на оръдията за сняг с тръбната и кабелна мрежа на системата се 

осъществява чрез монтирани по трасето шахти с изводи за монтаж. 

6.8. Намеси в природната среда  

Придвижданията на ОУП са оценени по отношение на намесите в природната среда по 

отношение на необходимите промени в ландшафта за провеждането основно на 

линейните обекти, като туристически пътеки, плацове и писти. Направен е точен 

баланс на площите, които се очаква да бъдат засегнати. Определени са точно имотите 

и подотделите, които ще бъдат засегнати. Конкретно са описани засегнатите 

земеделски земи по начин на ползване и вид собственост. Също така за горските земи 

е описан видовият горски състав по вид собственост.  

Общата територия засегната с плана възлиза на 951245,66 м² в т.ч.: 

• Засегнати земеделски   376628,22 м²; 

• Засегнати горски    439934,46 м²; 

• Защитена местност   91103,47 м²;  

• Селскостопански и горски пътища 43579,51 м²; 

С направената индентификация на поземлените участъци точно са определени 

имотите, които се засяга и за които  които ще се процедират промени в начина им на 

ползуване чрез подробни планове и промени в картата на възстановената собственос 

(КВС).   
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В знаменателя на индификатора е означено  

Засегнатите с ОУП територии представляват 1,14% от землището на с. Горни Лом 
и едва 0,29% от територията на община Чупрене: 

С ОУП се предлага смяна на стопанското предназначение на земите в обхвата на ОУП 

в земи с курорти функции, с което се цели да се съхрани природната следа и ограничи 

въздействието върху нея само в рамките на предвидените летни и зимни туристически 

дейности. 

6.9. Етапи на реализация 

Общият устройствен план предвижда реализирането на  устройствените мероприятия 

в три етапа: 

•Първият от 2016г. до 2017г., включващ необходимото време за процедури по 

обявяването и одобряването на на ОУП и разработването на инвестиционни проекти 

за предвидените обекти и съоръжения; 

•Вторият от 2018г. до 2020г., включващ последователното изпълнение на одобрените 

инвестиционни проекти и въвеждането им вексплоатация. 

•Третият етап от 2020г. до 2030г. е етап на експлоатиция и текущо поддържане на 

реализираните обекти. 

В изброените етапи не влиза времето за възможните процесуални действия за 

съдебни обжалвания пред компетентните инстанции.  

Във периода след 2030г. до 2035г. се прогнозира оценка на изпълнението и при 

необходимост актуализация на ОУП.   

6.10. Правила и нормативи за прилагане на  ОУП 

Правилата, които се предлагат с ОУП нямат смисъла на „специфични” по смисъла на 

чл.13, ал. 2 от ЗУТ. С тях се дават само насоки към бъдещото инвестиционно 

проектиране. Препоръките се отнасят до три групи обекти: 

• Към сградите със обслужващо и специално предназначение; 

• Към лифтовите съоръжения; 

• Към пистите. 

Освен тези препоръки в обхвата на туристическата зона движението на туристите 

следва да става само по маркираните туристически пътеки и ски писти, паленето на 

огън да става само на определините за това места ( в местата за пикник), ловът да 

бъде забранен. 
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Сечта и дърводобивът да бъдат ограничени в рамките на предвидените с ОУП 

мероприятия и санитарното поддържане на горската растителност по 

лесоустройствените планове.   

 

6.10.1. Общи правила за проектиране на сградите предвидени в ОУП 

Сградите предвидени с ОУП ще се проектират по правилата и нормите на ЗУТ, като се 

препоръчва строителното изпълнение и влаганите материали да бъдат съобразени, с 

околния ландшафт, местните строителни традиции и материали. 

Препоръчително е сградите за обслужване и хранене, особено във високата част на 

планината да бъдат изпълнени от дърво и местен камък, като се избягват в 

максимална степен бетоновите работи. 

Преместваемите обекти е удачно да се изпълнят от сглобяеми метални елементи и 

подвижно покритие осигуряващо отваряне на вътрешното пространстви.  

Към сградите за обслужване и хранене да се предвиждат външни тераси с възможност 

за консумация на открито при подходящи атмосферни условия. 

Вода за питейни нужди да се осигурява основно чрез бутилирани доставки или след 

микробиологичен анализ на водата осигурена от собствен водоизточник. 

Пречистването на отпадните води да става чрез ЛПС. 

Отоплението на обектите предимно на електричество или с камини на дърва. 

Височината на сградите максимум на два етажа със скатни покриви с покритие от 

каменни плочи или ламарина.  

6.10.2. Правила и норми при проектирането на лифтовите съоръжения 

Проектирането на лифтовите съоръжения да се спазват: 

• Общите норми за застрояване и съдържание на проектните работи по ЗУТ; 

• Нормите по „НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на 

въжени линии ”- ПМС № 186 от 4 юли 2014 г. 

• Технологичните изисквания на производителя на съоръжението. 

С проекат за ОУП се препоръчва да се изграждат пътнически висящи едновъжени 

линии с изключващи се от транспортното въже превозни средства (седалки). 

Изборът на дясно или ляво движение на въжените линии да се определя в зависимост 

от ситуационното решение в ОУП и конкретната топография на местността в зоната на 

качване и слизане. 

Предложеният с ОУП тип на съоръженията е седалка - открита или полузакрита, с 

четири и шест места за сядане. 
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Препоръчително е конструкцията на сградите за обслужване на въжените линии да се 

изпълни от сглобяеми метални елементи. 

За ограждащите стени е подходящо да се предвидят термо панели с метална или 

дървена конструкция. 

Инвестиционните проекти за въжените линии се одобряват след заверка на органите 

за технически надзор, като инвестиционният проект, който се представя за заверяване, 

трябва да съдържа материалите по чл.80, ал.2, т. 1 до 7 от наредбата за безопасната 

експлоатация и техническия надзор на въжени линии от 2014 г..  

6.10.3. Правила и норми при проектирането и поддържането на ски пистите 

При изработването на инвестиционните проекти за ски пистите да се спазват:  

• Наредба за категоризиране на ски пистите, Обн. ДВ. бр.22 от 15 Март 2005г., 

изм. ДВ. бр.51 от 21 Юни 2005г., изм. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.93 от 

24 Ноември 2009г., отм. ДВ. бр.9 от 3 Февруари 2015г.; 

• Норми за проектиране на спортни сгради и съоръжения; 

• Международен състезателен правилник на ФИС. 

Рекултивация на терена след трасирането на пистите е задължителна. 

Затревяване на оголени участъци, косене, почистване от храстовидна растителност, 

отстраняване на камъни, скални парчета, дънери, дупки и други неравности, причинени 

от порои и ерозия, отводняване, дрениране, изграждане на укрепителни шкарпи да се 

извършват  ежегодно през летния сезон.  

През зимния сезон се допуска само снегоутъпкване и временни ограждения, 

обезопасяване на опасни участъци с еластични мрежи и омекотителни предпазни 

дюшеци. 

Категоризацията на ски пистите е задължителна. 

7.Раздел VI: Управление 

На първо място трябва да се отбележи факта, че в туристическата зона собствеността, 

която се засяга с проекта е смесена. С проекта се засяга държавна и общинска 

собственост.  

На второ място трябва да се отчета, че част от предвижанията ОУП попадат и в ЗМ 

„Миджур” , и тяхната реализация може да стане съмо след положителна оценка на 

въздействието върху околната среда.  

Предложението на  проектантския колектив е зоната за туризъм и ски спорт да получи 

статут на курортна местност, който ще отговаря на оснавната функция отдих и да  

може да ограничи стопанския добив на дървесина в обхвата на ОУП.  
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Формата на управление, която считаме за най-удачна, е да бъде дадена концесия 
за територията, а концесионерът да има задължението  за реализацията на ОУП. 

 

8. Раздел VIІ: Икономически и социален ефект 

8.1. Общи тенденции на туризма в България и Европа 

Разглеждането на икономическия ефект от реализирането  на „ТСЗ Миджур”-община 

Чупрене е направено на базата на анализ на данните от общите тенденции на туризма 

в България и Европа.  

Данните за общите тенденции са взети от статистиката и информация на НСИ, 

публикувана в социалната мрежа. 

Данните са за перода януари 2010 – септември 2015 г. 

От икономическа гледна точка посещенията на чуждестранните туристи в РБългария 

са особено показателени за общите тенденции в туризма. Спициално внимание е 

обърнато на посещенията от съседните на региона страни Румъния и Сърбия. 

Общите изводи, които следва да се направят, показват, че постоянно увеличаващата 

се динамика на туристическия поток в България се заменя от временен спад за 2015 г. 

от 3.6%, който след 2010 г. има постоянен прираст и между 3 до 6%. 

Относително постоянни са посещенията от Румъния между  917 950  и  960 365 

посещения. Посещенията от Сърбия бележат постоянен прираст от 205 796 и 312 337 

посещения. 

Тези данни показват общите за България и световни тенденции в развитието на 
туризма. Те по безспорен начин доказват ползата и очакваният икономически 
ефект от реализацията на „Туристическа и ски зона Миджур“. 

8.2. Участие на общината и държавата 

Ръководството на Община Чулрене, като основен инициатор за реализиране на 

Проекта за „Туристическа и Ски зона Миджур” е предприела редица действия за 

обществена подкрепа и финансово обезпечаване на  проекта. 

Същевременно данните от анализа на собствеността показват, че в реализацията на 

проекта следва да бъде привлечена и държавата. 

8.3.  Обем на планираните инвестиции 

Обема на планираните инвестиции е по окрупнени показатели на базата на опита 

натрупан при реализацията на други подобни проекти и включва разходи за: 

• Съоръжения ( лифтове ); 

• Туристически пътеки и ски писти; 
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• Обслужващи машини ( в т.ч. и за технологичен сняг); 

• Пътища, паркиране; 

• Обекти за туристически услуги; 

• Електрозахранваща система; 

• Рекултивация. 

8.4. Калкулация на разходите за съоръженията. 

Стойността на разходите за строеж на съоръженията се състоят от три отделни 

елемента: 

• Разходи за проектирането; 

• Преки инвестиционни разходи за строеж на съоръженията; 

• Разходи по поддръжка на съоръженията. 

8.4.1. Разходите за проектирането 

Калкулираните разходи за проектирането на съоръженията обхващат два основни 

елемента: 

• За подготовка на полосата на съоръженията; 

• За проектирането на самия инвестиционен проект на конкретното  съоръжение 

по всички части.  

8.4.2. Разходите за изграждане на строителство на съоръженията. 

В прогнозните разходи за строителство на съоръженията са включени: 

• Разходи за подготовка на полосата на съоръженията; 

• Разходи за ежегодна поддръжка на полосата на съоръженията; 

• Разходи за доставка на съоръженията; 

• Разходи за производство на части и детайли; 

• Разходи за строителство на съоръженията; 

Обобщено прогнозата за очакваните разхони за съоръженията възлиза на 34 
мил. евро. 

8.5. Калкулация на разходите за туристически пътеки и ски писти 

Разходи за реализирането на предвидените в ОУП туристически пътеки и ски писти 

включват: 

• Разходи за проектиране; 

• Преки инвестиционни разходи; 
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• Разходи за поддръжка. 

Обобщено прогнозата за очакваните разходи за реализирането на предвидените 
туристически пътеки и ски писти възлиза на 250 хил.евро.  

8.6. Обслужващи машини ( в т.ч. и за технологичен сняг) 

8.6.1. Разходи за машини  

 Заедно със строителството на съоръженията и трасирането на туристическите пътеки 

и ски пистите е необходимо да се създаде и машинен парк за обслужване на 

туристическата зона през зимата. Този парк ще включва различни видове машини в 

зависимост от дейностите, които ще се изискват за да функционира комплекса:  

Общо разходите за машини се очаква да достигнат до 2.215 мил.евро. 

8.6.1.3. Гаражни клетки за машините. 

За всяка машина е необходима площ от 100 м², в която ще се помещават и някои 

спомагателни части към нея. Допълнително трябва да се построи един гараж за 

ремонт, един – за битово обслужване на работниците с машините и един за зареждане 

- ГСМ. Предложението е гаражните клетки да се комбинират с лифтовите станции, като 

се използва естествената денивелация на терена.  

За строителството на гаражнините клетки ще са необходими 325 000 евро. 

8.6.2. Разходи за система за технологичен сняг 

Общата площ за технологично заснежеване ще бъде 827334,31 м² и ще включва: 

• Водохващане от р. Покълска кота между 1050 и 1100 м. н.в. ; 

• Помпена станция с ЗП 257,01м²; 

• Тръбна мрежа с обща дължина 18200 м.; 

• Разпределителни шахти; 

• Оръдия за производство на сняг (от 80 до 120 бр.); 

• Кабелна мрежа за ел. захранване и съобщителна мрежа за автоматизирано 

управление.  

Прогнозните разходи за игражданета на системата за изкуствен сняг възлизат на 
5.8 милиона евро. 

8.6.2.1. Разходите за поддръжка на инсталацията се очаква да се равнява на 30 000 
евро/год. 

8.6.3. Експлоатационни разходи за обслужващ техничеки персонал.  

Разходите за работниците, обслужващи машините и системата за технологичен сняг 

ще зависят от етапите за закупуване на отделните машини. Разчетите са направени на 
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база 2-ма работника за машините за технологичен сняг и за снегопочистване (с 

въжможност за двусменен режим на работа),  трима работници за оперативно 

поддържане на системата за технологичен сняг, по един работник за моторните шейни 

и АТВ-тата, взаимна заменяемост и зареждане на машините с ГСМ работа с мини 

роторните машини за почистване на сняг. Приети са разходите  от 168000 евро/год. за 

издръжка на персонала.  

8.7. Пътища, паркиране 

8.7.1. Обслужващ път 
С ОУП се предвижда изграждането на обслужващ пътен участък в района на м. 

Мандра, където се предвижда да се локализират два паркинга. Пътят трябва да се 

изпълни през първата година на вторият етап (2018 г.)   

Общо очакваните разходи ще бъдат за проектиране и строителство 354 000 евро 
и за ежегодна поддръжка по 3700 евро/год 

8.7.2. Построяване на два паркинга 
Паркингите също трябва да  бъде построен още през първата година на вторият етап 

(2018 г.).Общата площ за двете площадки за паркиране е 5 276 м². Те ще осигурят 

паркирането на 310 леки автомабила.  

Общо очакваните разходи ще бъдат за проектиране и строителство 380700 евро и 
за ежегодна поддръжка по 10000 евро.    
8.7.3  Указателни табели 

Следва да се предвидят и разходи за поръчка и инсталиране на указателни табели в 

ски зоната. Това ще бъдат знаци и информационни бордове за разстоянията между 

обектите, тяхната схема в съответния участък, налични транспортни връзки и др. 

Разходите за това зависят от самия инвестиционен проект. Прогнозата е тези разходи 

да достигнат до 5000 евро. 

8.8. Обекти за туристически услуги 

Предвидените с ОУП обекти за туристически услуги сключват: 

• Обекти за търговия и услуги; 

• Заведения за хранене; 

• Обекти за развлечения и атракция. 

Предвиждат се само за дейности свързани с туризма и спорта като продажба на 

спортно оборудване и аксесоари.  

В проекта е предвиден един такъв магазин в м. Мандра, където е и основния изходен 

пункт за излет в планината. Прогнозните разходи за реализацията на обектите се 
очаква да бъдат  267 500 евро и за ежегодна поддръжка по 5 000 евро/год. 
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8.8.2. Заведения за хранене 

Самостоятелните заведенията за хранене са общо четири. Ситуирани са в 

пространствата на плацовете, където се очаква събирането на повече туристи на едно 

място. Общата им застроена площ по ОУП възлиза на 4804,10 м².  

Прогнозните разходи за реализацията на обектите се очаква да бъдат за 
проектиране и строителство 1 536 500 евро и и за ежегодна поддръжка по 8 000 
евро/год.  

8.8.3. Обекти за развлечения и атракция 

Обекти за развлечения и атракция са предвидени за целогодишно ползуване. В 

проекта са предвидени: 

• Въжен парк; 

• Ролбан; 

• Детски карусел; 

• Детски влекове; 

• Детска пътека тип ескалатор; 

8.8.3.1. Въжен парк 

С предвидения въжения парк  се цели да се създадът възможности за атракции през 

лятото, които да привлекат както туристите така и месното население.  

В площадката определена за въжения парк са предвидени два сектора: 

• За за възрастни и деца над 10 г.: 

• За деца:  

Прогнозните разходи за реализацията на въжения парк се очаква да бъдат за 

проектиране и строителство 22 000 евро, за екипировка 3500 евро и за ежегодна 
поддръжка по 500 евро/год. 

8.8.3.2. Ролбан 

Съоръжението може да се ползва целогодишно. Конкретното място за монтаж ще бъде 

определено след  проучване на терена от производителя и доставчика на 

съоръжението. Проектното предложение по ОУП е да се използва участък от писта № 

9а между учебен плац 3 и учебен плац 2 или част от площадката на учебен плац 1.  

Разчета за необходимите разходи е направен за дължина на съоръжението 500 м. и 
включва разходи за доставка в размер на 300 500 евро, за монтаж и сгради в 
размер на 120 500 евро и за ежегодна поддръжка по 2500 евро/год. 

8.8.3.3 Детски карусел 

Каруселът е техническа иновация, която помага на децата при първите уроци за 

каране на ски и им създава много забавления и приключения.  
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Прогнозният разчет за разход за съоръжението и монтажа им на терет е 15 000 

евро и за ежегодна поддръжка по 150 евро/год. 

8.8.3.4. Детски влекове 

За обучението на начинаещите скиори се предвижда монтирането на три влека тип 

„паничка“ с обща дължина 491 м. 

Прогнозният разчет за разход за съоръженията и монтажа им на терет е 500 000 

евро и за ежегодна поддръжка по 1250 евро/год. 

8.8.3.5. Детска пътека тип ескалатор 

Ски пътеките се използват в помощ на начинаещи скиори и сноубордисти. Най често се 

разполагат в зоните на ски училищата и пистите за начинаещи, но също могат да се 

използват като логистични решения в планинските  курорти, както през зимата, така и 

през лятото. 

В проекта на ОУП е предвидена 1 пътечка с дължина по наклона 118 м. при наклон 

4.29%. 

Разчетната стойност за съоръжението е 50 000 евро и за ежегодна поддръжка по 
250 евро/год. 

8.9. Електрозахранваща система 

Енергийното захранване  ще се състои основно от електрозахранваща система. 

Разчета е направен за два основни елемента от системата – трафопостове и 

електропреносна система. 

Оперативните разходи ще са равни на електрическата консумация, която представлява 

третия елемент на разходи. 

8.9.1. Трафопостове 

Предвижда се изграждане на общо 6 /шест/ броя трафопостове. 

Общо очакваните разходи за доставка, монтаж и СМР се очаква да бъдат 180 000 
евро. 

8.9.2. Електропреносна мрежа 

Кабелната мрежа е равна на дължината на съоръженията. Стойността на кабелите, 

които ще бъдат  положени за ел. мрежата, ще бъдат определени във фазата на 

инвестиционните проекти.  

Строителните разходи за кабелната мрежа се изразяват в: 

• ръчен или машинен изкоп, там където е възможно; 
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• полагане на PVC тръби за провеждане на кабелите; 

• изграждане на зидани шахти с размери 1/1 метър по брой определен с 

инвестиционен проект; 

• полагане на силов кабел; 

Общата  дължина на всички съоръжения е 10100 метра., а заедно с дължината на 

провода до мачтовия трафопост обща дължина на електропроводите ще бъде 11 400 

м. 

Разходите за кабелополагането ше възлезат на 228 000 евро. 

8.10. Рекултивация 

При строителството на пистите на „Ски зона Миджур” се очаква да бъдат засегнати 95  

хектара площи, от които  44 ха горски площи. Компенсаторните мерки от общите 

изисквания за рекултивация ще обхванат всичките 95,12 ха, както и площите за 

укрепването на речните корита, в местата на пресичането им от туристически пътеки и 

ски писти(0,19ха). Очакваната обща площ за рекултивирана ще бъде 95,31 хектара.  

Разходите ще възлязат на 96 000 евро приблизително и ще се отнасят за извършване 

на всички компесационни мерки.  

8.11. Общо разходи 

Очакваните общи разходи за реализация на предвидените в ОУП мероприятия са 

разчетени за периода 2018 – 2030 г. 

Тяхният общ размер се очаква да достигне около 53 милиона евро, в т.ч. и 

ежегодните разроди за поддържка на отделните обекти. Най-голям е дяла на 

очакваните разходи за предвидените съоръжения, на второ място са разходите за 

обслужващи машини и система за технологичен сняг  и на трето разходите за 

обслужващи туристически обекти.   
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Разпределението на разходите по време се очаква да бъде неравномерно, като 

основен дял ще представляват еднократните разходи в периода 2018 – 2020 г. в 

размер на 46.39 милиона евро, а за периода 2020-2030 г. размерът на инвестициите за 

поддържка се очаква да бъде 4.44 милиона евро. 

8.12. Социален ефект  

Социалният ефект от изграждането на Туристическия и ски център е комплексен. Той 

ще се прояви в много и различни направления като прогнозите за социалното значение 

на проекта се очаква да бъде много широко. Най-общо той се изразява в: 

• Икономическо развитие на района и превръщането на община Чупрене в 
целогодишен туристически център; 

• Повишаване заетостта в района; 

• Привличане на чуждестранни и български капитали в района; 

• Развитие на социалната и техническа инфраструктурата в района;  

• Изграждане на пътна мрежа и паркиране; 

• Развитие на електроснабдителната мрежа 

• Съхранение и експониране на културно-историческото наследство. 

• Развитие на еко-туризма 

• Изпълнение на програми за групови посещения 

 

9.Баланс на територията и заключение 

9.1. Баланс на територията 

Балънсът на територията представя в най-синтезиран вид проектните предложения и 

очакваните промени в начина на ползване на съществуващите терени в обхвата 

наОУП показват, че се: 

• Променя в общия статут на терените в обхвата на плана в терен с курортни 

функции; 

• Увеличават терените за спорт и туризъм с 14,25%;  

• Променя предназначението на 380275,49 м² земеделски земи; 

• Променя предназначението на 443896,33 м² горска площ от гори за 

дървопроизводство в ски писти и пътеки; 

• Ползува през зимата площ от 60677,07 м² от пасищата попадащи в ЗМ „Миджур“ 

за ски писти, а площ от 8263,74 м²   ще бъде сервитута на една от лифтовите 

съоръжения;  
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• Общо проектните предложения на ОУП засягат територията от 951245,66 м², 

която представлява 1,14% от територията на землището на с. Горни Лом или 

0,29% от територията на община Чупрене. 

Струтурата на проектните промените от предвиждането на ОУП  показва, че 

решението отчита съществуващите ограничители и възвожности за развитието на 

целогодишен туризъм при минимални промени в общинския баланс на териорията: 

 

       

 

 

 

9.2. Заключение 

Предложенията направени с ОУП на ТСЗ „Миджур“ за развитието на целогодишен 

туризъм дават основание да се очаква, че с реализацията на проекта ще се създадат 

предпоставки за икономически ръстеж и социални ефекти не само за местното 

население, но и за региона като цяло. 

Баланса на територията и анализа на намесите в природната среда доказват, че 

структурната организация, пространствените връзки, дейностите и атракциите 

предвидени с плана са оптимални по отношение баланса на икономическите и 

социалнитe интереси със опазването на природната среда.      

Създаването на условия за нова трудова заетост е едно от средствата за 

преодоляване негативните миграционни процеси в община Чупрене и за привличане на 

трудов ресурс от други части на страната.   

Решението на ОУП отговаря напълно на общинската стратегия за развитие и на 

националната политика за развитие на Северозападния регион на Република 

България. 
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