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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Основание за възлагане 

 

С влизането в сила Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство 

на територията (ДВ, бр. 82 от 2012 г. посл.изм. и доп. ДВ.бр.13/07.02.2017г.) се 

поставят нови съществени изисквания към устройството на отделните видове 

територии и значително се ограничават инвестиционните намерения на физически и 

юридически лица при липса на действащ общ устройствен план на общината (чл. 59, 

чл.109 (3) от ЗУТ). 

Общия устройствен план на община Чупрене ще създаде благоприятни условия 

за инвестиционно проектиране и строителство в община Чупрене. Общият 

устройствен план ще допринесе за по-ефективното планиране на общинската 

територия, прилагащо интегриран подход за постигане на устойчиво развитие в 

перспектива. 

Наличието на актуален действащ Общ устройствен план на община Чупрене е 

също така предпоставка за кандидатстване и получаване на финансиране по линия 

на оперативните програми на европейските структурни фондове. 

Общият устройствен план на община Чупрене се изработва въз основа на 

Планово задание и опорен план в съответствие с чл.125 от ЗУТ. 

 

1.2. Изпълнител на задачата 

 

Общият устройствен план на община Чупрене се изработва от ДЗЗД „УРБИС” 

въз основа на Договор № 8/20.12.2016г. с община Чупрене след проведена 

процедура по ЗОП. 

 

1.3. Териториален обхват на разработката 

 

Общият устройствен план се изработва за територията в границите на община 

Чупрене с обхват на всички землища от общината (Чупрене, Търговище, Върбово, 

Репляна, Горни Лом, Долни Лом, Средогрив и Протопопинци). Не се включва в 

Проекта на Общия устройствен план на Община Чупрене територията на ОУП на 

туристическа ски зона „Миджур“, за който РИОСВ Монтана се е произнесъл със 

становище по ЕО № МО 5-5/2017г и е в процедура по одобрение по реда определен 

в ЗУТ. 

1.4. Основни принципи, приложени при разработването на ОУПО 

 

Устройственото планиране, имащо за краен продукт изготвяне на ОУП на община 

Чупрене, следва да се разглежда като сложен и отговорен процес, който определя 

дългосрочната политика на местните власти в сферата на териториалното 

устройство. На основата на наличните териториални ресурси се определят 

действията за ефективното им използване за целите на социално-икономическото и 

инфраструктурното развитие, съхраняване на природната среда и социализиране на 

недвижимите културни ценности (НКЦ). 
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В процеса на изготвяне на ОУП на община Чупрене се прилага утвърдена от 

теорията и практиката методология за изготвяне на подобен тип планов документ в 

устройствената сфера. Тя се базира на спазването на няколко основни принципа: 

• Принцип за интегрираност – изразява се в прилагането на методически 

подход, отчитащ  влиянието на  разнопосочни  фактори на развитието и 

използването на териториалните ресурси, на търсене на възможности за 

съвместяване на разнопосочни интереси с превес на тези с изразен публичен 

характер. Принципа за интегрираност се допълва и с изискването за координация на 

устройственото планиране със стратегическото планиране и програмиране, на 

екологическите изисквания и др. 

• Принцип за реалистичност – изразява се във възможността за приложимост 

на устройствените решения, съдържащи се в ОУП на отчитане на обективните 

фактори за пространствено развитие на общината. 

• Принципа за дългосрочност – съгласно действащата нормативна уредба в 

устройственото планиране, срокът на действие на ОУП е 15-20 години. Прилагането 

на този принцип при разработване на ОУП на община Чупрене следва да се 

съобрази с обективни прогнозни разчети за протичащите на територията процеси, 

които да отчитат очакваното въздействие на фактори със стимулиращо и със 

задържащо влияние. Предлаганите устройствени решения следва да са 

относително устойчиви във времевия хоризонт на действие на ОУПО. 

• Принцип на партньорство  между заинтересованите страни (на първо място 

местните власти, бизнеса, НПО, местното население).  

• Принцип на публичност на устройствените решения – участия на жителите 

на общината в обсъждания на Предварителния проект на ОУПО и отчитане на 

техните предложения. 

•  Принцип на устойчиво развитие – ОУПО Чупрене трябва да осигурява: 

o Достъпност – пространствена, социална, финансова. 

o Условия и интерес за различни социални и възрастови групи. 

o Опазване на околната среда – природна и антропогенна (хора; културно-

историческо наследство). 

Запазване на интересите на бъдещите поколения – това, което създаваме с 

действие или бездействие  тук и сега, трябва да запази правото на избор на идните 

поколения. Целта е да предадем наследството си от миналото на бъдещето 

максимално некомпрометирано и по възможност подобрено, доколкото позволяват 

капацитета и нивото ни на интелектуално, духовно и научно-технологично развитие. 

 

1.5. Подход, избран за изработването на ОУПО 

 

Главният подход, избран за изработването на ОУПО Чупрене, е холистичният 

подход. Негови основни характеристики са: цялостност и интегралност. 

Това означава решаването на отделните задачи в тяхната цялост и взаимна 

обвързаност – времева, функционална, пространствена, системна и методична. 

Холистичният подход налага ефективно взаимодействие и постоянна 

комуникация както между членовете на проектантския колектив, така и между всички 

заинтересовани страни и участници в процеса на изготвяне, процедиране и 

прилагане на ОУПО – местни и държавни власти, частен бизнес, местно население, 
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собственици, одобряващи и съгласуващи инстанции, неправителствен сектор, други 

заинтересовани страни.  

Холистичният подход позволява всички нива и аспекти на процеса да 

функционират балансирано заедно за оптимален ефект. 

 

1.6. Методи, прилагани при устройствените проучвания и решения 

 

Основен момент в използваната методология  за изработване на ОУП е този за 

прилаганите методи на проучвания и на устройствените решения. С настоящото 

Техническо предложение предлагаме при изработване на ОУПО да бъде използвана 

следната система от методи на проучвания: 

• Аналитичен 

• Синтезен 

• Статистически 

• Системен 

• Структурен 

• Теренен 

• Графичен 

• Описателен 

• Друг 

Важен принцип в прилаганата методология за изработване на ОУП на община 

Чупрене е отчитане на влиянието на факторите със: 

• Стимулиращ характер за развитието и устройственото планиране; 

• Задържащ  характер. 

 

Отчитане на ограничителите 

Съществуващите методически подходи и досегашният практически опит при 

изработване на ОУП на общини показва, че  факторите с ограничително 

въздействие са основно от: 

• Антропогенен характер. 

• Природен характер. 

При разглеждане на ограничителните фактори, оказващи задържащо влияние за 

общото пространствено развитие на община Чупрене, е отчетено влиянието на 

следните фактори с антропогенен характер: 

• размера на инвестиционните ресурси (състояние и тенденции в тяхното 

осигуряване), ниското ниво на приходи в общинския бюджет и ограничената 

финансова самостоятелност на общината; 

• човешкият ресурс, като възрастова, образователна и професионална 

структура и неговата оценка; 

• ограниченият поземлен ресурс, собственост на общината; 

• ниското ниво на развитие на транспортната и техническата инфраструктура в 

определени части на територията на общината; 

• неблагоприятното разположение на някои магистрални проводи и 

комуникации, които играят ролята на ограничители за развитие на определени 

функции; 

• състояние на сградния фонд; 
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• ниско равнище на развитие на социалната инфраструктура; 

• други. 

Ограничители за пространственото развитие от природен характер, обект на 

проучвания в Предварителния проект на ОУПО, са: 

• опазването на водните ресурси; 

• защитените природни територии и ценни ландшафти; 

• частите от територията, застрашени от бедствени ситуации (наводнения, 

пожари и др. подобни); 

• преобладаваща част с горски територии; 

• планинският характер на релефа в границите на общинската територия. 

 

Отчитане на стимулаторите за пространствено развитие 

Факторите, с антропогенен характер, стимулиращи комплексното социално-

икономическо и инфраструктурно развитие, които са отчетени при устройственото 

планиране чрез ОУПО, са: 

• потенциал за развитие на животновъдството, зърнопроизводството и 

производството на технически култури;  

• екологично и алтернативно земеделие;  

• хранително-вкусови производства; 

• наличие на условия за развитие на малки и средни предприятия, 

преработващи местната селскостопанска продукция, ориентирана към 

туристическия сектор; 

• енергийна инфраструктура – използване на ВЕИ (възобновяеми енергийни 

източници) и развитие на МВЕЦ и ФВЕЦ; 

• високо равнище на жилищна задоволеност на населението. 

От стимулаторите с природен характер се вземат под внимание следните: 

• наличие на природна среда с много добри екологични характеристики;  

• наличие на водни ресурси с възможности за многофункционално 

използване (напояване, отдих, риболов, оранжерийно производство, енергийно 

производство и др.); 

• използване на природни територии за развитие на ежедневен и седмичен 

отдих. 

 

1.7. Предназначение на ОУПО Чупрене 

 

Предназначението на Общия устройствен план на община Чупрене, е да служи 

като управленски инструмент на местната власт в сферата на устройствената 

политика, насочени към създаване на пространствени и функционално-управленски 

условия за развитие и комплексно устройствено планиране на различните видове 

територии при отчитане  на съществуващите природни и антропогенни елементи и 

специфични социално-икономически условия. 

С ОУПО се детайлизират териториалните насоки на развитие, заложени в 

пространствените документи от по-високо йерархично ниво – Националната 

концепция за пространствено развитие (НКПР). По този начин на нормативно ниво 

ОУПО се явява основна връзка между Закона за регионално развитие (ЗРР) и 

Закона за устройство на територията (ЗУТ).  
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С ОУПО се дава пространствено измерение на предвижданията и на други 

стратегически и планови документи за територията на общината – стратегии за 

развитие на областта и общината, в сферата на околната среда, управлението на 

отпадъците, туризма, икономиката и т.н. Определят се ограничителните режими 

върху територията, произтичащи от различни закони и подзаконови нормативи по 

отношение на опазването на историческите и културни ценности, горския и 

земеделски фонд, опазването на околната среда, възстановяването на нарушени 

територии и т.н.  

 

1.8. Цели на ОУПО Чупрене 

 

Основната цел на ОУП на община Чупрене е да предложи условия и решения за 

създаване на оптимална пространствена и функционална структура за развитие, 

изграждане и комплексно устройство на общинската територия в хармонично 

единство на урбанизираните територии със съществуващите природни и 

антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия за устойчиво 

възпроизводство на обществото и за предлагане на възможности за 

пространственото “вписване” на общината в групата от съседни общини в границите 

на област Видин. 

Реализацията на така формулираната основна цел на ОУП на община Чупрене, 

предполага предлагане на  устройствени решения, ориентирани в четири 

направления: 

• развитие и  трансформация на съществуващи  и поява на нови функции на 

общината; 

• развитие, преустройство и адаптиране на макропространствената структура 

на общината, от гледна точка  на поставянето й в съответствие с  

трансформираните и новите функции; 

• осигуряване на подходяща за реализацията на функциите на населените 

места жизнена среда; 

• осигуряване на екологичен баланс и единство при осъществяване на 

съществуващите и новите функции в общината. 

Предлаганите направления на ОУП на община Чупрене следва да бъдат 

възприемани като предварителни и ориентировъчни, рамкиращи проучванията и 

проектните решения в отделните етапи и фази на изработване на ОУП на общината. 

В процеса на съставяне на плана същите могат да бъдат допълвани, доразвивани и 

конкретизирани от авторите на ОУПО и да се диференцират като специфични цели 

с: 

• функционална насоченост (първа група цели на ОУПО) - функционалният 

им обхват е ориентиран към преструктуриране на съществуващите и появата на 

нови функции на общината. Чрез тази група цели с ОУП се предвижда да се 

създадат условия за: 

o развитие и утвърждаване на социално-икономическия и 

инфраструктурен комплекс на община Чупрене с оглед на 

потенциалите й в област Видин; 

o ефективното използване на ресурсите и териториалните потенциали 

на общината за целите на социално-икономическото й развитие; 
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o по-добро обвързване на транспортната инфраструктура на общината 

с тази от регионална и национална значимост; 

o по-пълно използване на природните и антропогенни ресурси за 

развитие на различни видове туризъм; 

o развитие на обслужващите функции на населените места и 

поставянето им в съответствие с реалните потребности на населението. 

• устройствена насоченост (втора група цели на ОУПО) – те са свързани с 

предлагане на устройствено решение, създаващо условия за ефективно, 

балансирано и репродуктивно ползване на териториалните ресурси на общината. 

Сред тях се откроява: 

o "обитаване" (решаване на проблемите на обитаването и жилищния фонд 

и хуманизиране на съществуващите жилищна среда и др.); 

o "труд" (преустройство и създаване на нова по характера си устройствена 

среда в зоните за труд); 

o "отдих" (развитие на различни форми за отдих и туризъм, устройство на 

средата за отдих и интегрирането им с подходящи пространства от 

неурбанизираните територии или урбанизираните територии). 

• средова насоченост (трета група цели на ОУПО) – по своят характер и 

съдържание това са цели и задачи, ориентирани към постигане на качествена, 

балансирана и устойчива жизнена среда. 

 

1.9. Задачи на ОУПО 

 

Реализацията на така формулираните цели на ОУП на община Чупрене е 

свързано с решаване на следните задачи: 

• да очертае насоките за устройственото планиране при отчитане на 

комплексните социално- икономически, пространствени и инфраструктурни 

предвиждания, както и на политиките за опазване на околната среда в 

перспективен период до 2035 година: 

• да предложи функционално зониране на територията, чрез: 

o определяне на мястото на община Чупрене и на общинския център в 

териториално- пространствените структури от различен йерархичен 

ред; 

o пространствено структуриране на различните видове територии 

(зониране на територията) в зависимост от предвиденото в ОУП бъдещо 

основно предназначение; 

o определяне на допустимите и забранените дейности в определените 

функционални зони; 

o регламентиране на изисквания за използване, опазване и 

застрояване но различните видове територии (функционални зони), 

чрез определяне на съответните устройствени режими; 

o съставяне (изработване) на специфични правила и норми за 

определени територии с основно предназначение в общината; 

o предлагане на подходящи насоки за развитието на системите на 

транспортната и техническата инфраструктура и връзките им с 

териториите на съседните общини и с инфраструктурните мрежи, 

съоръжения и обекти с национално и регионално значение; 
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o развитие на системите за отдих и туризъм, свързани с природните и 

антропогенните характеристики на общината и наличните обекти на 

културно-историческото наследство; 

o обособяване на територии публична държавна и публична общинска 

собственост; 

o определяне на териториите с разпространение на предвидими 

природни бедствия и мерките за устройствена защита; 

o определяне на границите на териториите за природна защита и 

културно- историческа защита и начините на тяхното използване; 

o определяне на границите на нарушените територии и териториите за 

възстановяване. 

Задачите на ОУПО могат да се обобщят в три групи: 

• Първата група задачи на ОУПО са с концептуален (стратегически) 

характер. В този смисъл, ОУП на община Чупрене предлага решения на следните 

задачи:  

o да установи състоянието на ресурсите и потенциалите с които разполага 

общината и възможностите им за използване с оглед постигане на 

основната и на специфичните цели на развитието и устройството на 

територията; 

o определяне (на обективна основа) насоките за пространствено развитие 

на общината за перспективния срок на действие на плана както и 

основните параметри на  демографското й  развитие; 

o да създаде условия за по-добра адаптивност на общината като цяло и на 

отделните населени места към динамично променящите се условия и 

фактори (външни и вътрешни) имащи отношение към отраслово-

секторното и комплексното устройствено развитие на селищните и 

извънселищни територии; 

o да осигури устройствени условия и благоприятни устройствени 

предпоставки за по-нататъшно капитализиране на територията при 

спазване на изискванията за устойчивост в развитието; 

o да разкрие наличието или отсъствието на териториалните дисбаланси в 

развитието и осигуреността на населението с техническа и социална 

инфраструктура, зелени площи, жилищен фонд и другите функционални и 

структуриращи системи. 

• Втората група задачи на ОУПО  е с по-конкретна функционална 

насоченост. Тяхната реализация се постига чрез обосноваването на конкретни 

функционални и устройствени решения, заложени в ОУПО и в последващите 

Програми за реализация и управление на плана. Като такива могат да бъдат 

формулирани следните задачи по определяне на:  

o организацията, йерархична съподчиненост и локализиране на основните 

елементи от обслужващата сфера; 

o йерархията на структурата, трасетата на елементите на главната 

комуникационна мрежа и тесните места в действието й; 

o възможностите за развитие, оразмеряване и провеждане на елементите 

на инженерните мрежи; 

o изискванията за организиране, диференциране и оразмеряване на 

елементите на зелената система; 
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o условията за поддържане на екологическото равновесие и опазване на 

природната среда от неблагоприятни антропогенни въздействия;  

o необходимостта от разработване на програма от мероприятия и система 

за управление реализацията на оупо. 

 

• Третата група задачи на ОУПО е свързана с: 

o предлагането на решения за осигуряване на възможно най-добър баланс 

между частните и обществените интереси, като оупо ще защитава и 

гарантира частната собственост, но в същото време следва да дава 

възможност за реализация на доказани обществени интереси; 

o отчитането на равнопоставеността на различните видове собственост при 

определяне на функционалните зони и предвижданията за функционално 

използване на терените; 

o предлагането на точно определяне на режимите на отделните видове  

територии при съобразяване с плана за земеразделянето. 

По този начин формулирани, целите и задачите на ОУП на община Чупрене 

произтичат от предназначението на общите устройствени планове за формиране на 

хармонична жизнена среда в населените места при отчитане на спецификата на 

конкретния обект и изискванията, предявени със Заданието за изработване на 

проект за Общ устройствен план на община Чупрене. 

 

1.10. Обем и съдържание на разработката 

 

Разработката се състои от две части: 

• Текстова част – обяснителна записка; 

• Графична част, състояща се от: 

• Опорен план за територията на община Чупрене в М 1:25 000; 

• Общ устройствен план за територията на община Чупрене в М 1:25 000; 

• Регионална схема „Оси на урбанистично развитие“ в М 1:50 000; 

• Схема „ Територии по начин на трайно ползване“ в М 1:50 000 

• Схема „ Територии по вид собственост“ в М 1:50 000 

• Схема „ Територии по категория на земята“ в М 1:50 000 

• Схема „Демографска структура и прогноза за развитие“ в М 1:50 000; 

• Схема „Административна структура на населените места“ в М 1:50 000; 

• Схема „Функционално-йерархична структура на населените места и 

препоръки за развитие“ в М 1:50 000; 

• Схема „Функционално зониране и устройствени политики“ в М 1:50 000; 

• Допълнителни схеми. 

Всички чертежи и текстови материали са представени съобразно изискванията на 

Наредба №8 за графично оформление на ОУПО и методическите насоки на МРРБ. 

 

1.11. Прогнозен срок на действие на ОУПО 

Съгласно ЗУТ и чл.17, ал.(3) от Наредба № 8 за обема и съдържанието на 

устройствените планове, Общите устройствени планове на общини се създават за 

прогнозен период от 15-20 години. ОУП на община Чупрене е с прогнозен срок на 

действие 2035г. 
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2. АНАЛИЗ НА ФИЗИЧЕСКОТО, СОЦИАЛНОТО, ИКОНОМИЧЕСКОТО И 

ЕКОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 

 

2.1. Регионална характеристика на община Чупрене 

 

2.1.1. Общи параметри на общинската територия 

Община Чупрене е една от съставните общини на област Видин, която е част от 

Северозападен район на планиране (СЗР) в Р България. 

На северозапад, север и североизток община Чупрене граничи съответно с 

общините - Белоградчик, Димово и Ружинци (и трите общини са част от област 

Видин). На югоизток община Чупрене граничи с община Чипровци (част от област 

Монтана). Югозападната граница на община Чупрене е същевременно и държавна 

граница с Р Сърбия. 

Площта на община Чупрене е 327,3 км2, което представлява 10,8% от общата 

територия на област Видин. По показателя „площ на територията“ община Чупрене 

попада в категорията на „средните общини” в България (с площ от 300 до 500 

км2). 

Населението на община Чупрене (по данни на текущата демографска 

статистика към 2016г.) е 1857д., което съставлява само 2% от това на област Видин. 

По показателя „брой на населението“ община Чупрене попада в категорията на 

„много малките общини” в България (с население под 10 хил. души). 

Селищната мрежа на община Чупрене включва 8 населени места (като всички 

те са села) – Върбово, Горни Лом, Долни Лом, Протопопинци, Репляна, 

Средогрив, Търговище и Чупрене. До 2012г. в общината е съществувало още едно 

населено място – с.Бостаните, но то е заличено от Националния регистър на 

населените места в Р България, поради липсата на регистрирани жители в него. По-

голямата част от общината е заета от природни територии без населени места. 

По отношение на общата оценка на социално-икономическия потенциал на 

отделните селища, може да се каже, че селата Чупрене и Горни Лом заемат 

водещо място в общината. Село Чупрене е административен и обслужващ център 

на територията, а село Горни Лом изпълнява функции на кметство. 

Исторически формиралата се селищна мрежа в територията е утвърдила една 

главна урбанизационна ос с направление северозапад – югоизток, включваща 

селата: Върбово, Чупрене, Търговище, Репляна и Долни Лом. В напречна посока 

са се формирали две вторични урбанизационни оси. Едната е с направление север 

– юг и включва селата: Горни Лом, Долни Лом и Средогрив. Втората е с направление 

североизток – югозапад и включва селата: Чупрене, Търговище и Протопопинци. 

При пресичането на вторичните урбанизационни оси с главната ос са позиционирани 

селата Чупрене и Долни Лом, които се явяват естествени ядра – разпределители 

на комуникационните потоци в общината. 

Данните от баланса на територията в общината показват, че преобладават 

земите от горския фонд (около 52% от общата площ), следвани от земеделските 

земи (около 37%), териториите за транспорт и комуникации (около 1,68%) и 

урбанизираните територии (1,6%). Цялата територия на общината влиза в обхвата 

на защитените зони по „НАТУРА 2000” (директива за птиците и директива за 

местообитанията). 



ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ    19 

Значимият обем горски фонд (който е по-висок от средния за страната) създава 

предпоставки за развитие на разнообразни икономически дейности като: 

дърводобив, дървопреработване, производство на мебели и изделия от дърво, ски 

туризъм, ловен туризъм, еко туризъм, планински и опознавателен туризъм, вело 

туризъм и др. Общината има значителни потенциали в сферата на туристическите 

дейности, но те все още са в много начален етап на усвояване (виж т.2.10.2. Отдих 

и туризъм). 

Земеделският фонд е основа за отглеждането на различни видове зърнени и 

технически култури (пшеница и маслодаен слънчоглед). Територията има потенциал 

за развитие и на други форми на селското стопанство, свързани с отглеждането на 

алтернативни растителни видове (шипка, ягоди, малини и др.). Освен в сферата на 

растениевъдството, територията има ясно изявени потенциали и традиции и в 

областта на животновъдството. Основно се отглеждат овце и кози, и в по-малка 

степен говеда, свине, зайци. Броят на пчелните семейства през последните няколко 

години се запазва относително постоянен, което е резултат от благоприятните микро 

климатични условия и традициите на местното население. 

Специфичен подотрасъл на местната икономика е „Производство и 

разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”, 

който е свързан с функционирането на осем ВЕЦ и МВЕЦ на територията на 

общината, както и с двата фотоволтаични парка в землищата на селата Долни Лом и 

Върбово. 

Водещо място в общинската икономика заема и Завод „Миджур”, който е 

собственост на „Видекс” АД и е с предмет на дейност „приемане, съхранение на 

взривни вещества и производство на взривни вещества за граждански цели”. Този 

завод е един от основните работодатели в общината, но след промишлена авария 

през октомври 2014 г., той преустановява официално дейността си. Проблемът е, че 

на територията на производствената площадка, все още се складират материали, 

които са взривоопасни и представляват потенциална опасност за населението. 

В сферата на услугите има най-много потенциал за развитие, който все още не е 

усвоен. Територията е богата както на природни, така и на антропогенни 

туристически ресурси. Значимата площ на горския фонд е свързана с добре 

запазено биологично разнообразие и естествени местообитания на растителните и 

животинските видове. Тези територии попадат в обхвата на българското 

законодателство за опазване на естествената природна среда (Закон за защитените 

територии и Закон за биологичното разнообразие) и се явяват основен ресурс за 

развитие на различни форми на туристическа дейност. Същевременно с това в 

общината има и недвижими културни ценности, които включват няколко интересни 

религиозни обекта (източно – православни църкви), исторически места и паметници 

и др. (виж т.2.13. Околна среда и т.2.14. Културно наследство). Всички тези 

ресурси са предпоставка за развитие на разнообразни форми на туризъм, които 

могат да бъдат усвоени и развити както като самостоятелен продукт и специфична 

марка (брандинг) на община Чупрене, така и като част от общ пакет туристически 

услуги, предлагани съвместно с други общини от областта (най-вече Белоградчик). 

Една от най-значимите идеи на местната власт през последните години в 

областта на туризма е планирането и изграждането на туристическа ски зона (ТСЗ) 

„Миджур”. Към настоящия момент общият устройствен план на зоната е в процес 
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на одобряване от оторизираните органи. Тя се намира в землището на с.Горни Лом 

и е с капацитет около 4000 д. 

Геостратегическото положение и природните ресурси са  потенциал за развитие 

на Община Чупрене. Територията на общината се отличава с висок природен 

потенциал. Разположена е в екологично чист район без значителни антропогенни 

изменения и замърсявания. 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.   

Значителен е ресурсът на Общината и за развитие на животновъдство и горско 

стопанство,. Потенциал за развитие има в развитието на биологичното земеделие и 

животновъдство и създаване на производствени цехове за хранителни биопродукти . 

На база анализа на съществуващото състояние на компонентите на околната 

среда и целите на ОУП сa изведени приоритетите за развитие на територията. 

Анализът на приоритетите на развитие, залегнали в ОУП, от гледна точка на 

отношението им към околната среда, са поставени приоритетно в проекта на ОУП на 

община Чупрене. 

Реализацията на ОУП ще оказва категорично положително въздействие върху 

параметрите на околната среда и здравето на хората в района.  

Ще се постигне осигуряване на високо качество на живот за населението в 

района, предотвратяване на всякакъв здравен риск, повишаване на трудовата 

заетост, както и развитие към постигане принципите на устойчиво развитие на 

средата в населените места  по трите компонента – социални, икономически и 

екологични. 

Инвестиционни предложения, произтичащи от ОУП на Община Чупрене, 

попадащи в обхвата на Приложения № 1 и № 2 към ЗООС или извън тях и под 

разпоредбите на чл. 31 от ЗБР, подлежат на оценка за съвместимост с предмета и 

целите на опазване на защитените зони и могат да бъдат одобрени само след 

Решение/Становище по ОВОС/ЕО/ОС за одобряване/съгласуване и при 

съобразяване с изискванията и мерките. 

Въздействието върху околната среда в района, произтичащо от свързаните с 

обектите в ОУП дейности, при прилагане на съответните мерки (предимно при 

строителство), се свежда до минимум (с ниска степен и локален обхват) и 

респективно без противоречие с приетите режими на опазване в защитените зони и 

защитените територии.  

В ОУП - Предварителен Проект не се предвиждат дейности и обекти, които да 

оказват значимо негативно въздействие върху околната среда, здравето на хората и 

разположените в община Чупрене. В ЕО и ДОСВ са предвидени мерки, за да не се 

допуска отрицателно въздействия върху ЗЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ    21 

2.1.2. Позициониране на общината в регионален аспект 

Според Националната концепция за пространствено развитие община Чупрене 

се класифицира като периферна слабоурбанизирана територия, „гранична 

планинска община” (виж т.2.15. Планова обезпеченост на община Чупрене). Тя 

спада към необлагодетелстваните райони в страната, които изпитват сериозни 

затруднения в социално-икономическото си развитие. Това се дължи на 

сравнителната отдалеченост на общината от големи комуникационни потоци и 

градове (агломерационни ареали) от високо йерархично равнище. Тези връзки могат 

да бъдат разделени на две групи: комуникационни и функционални. 

 

• Комуникационни връзки на община Чупрене в регионален аспект 

Общината е обезпечена само с пътна инфраструктура. Липсват алтернативни 

видове транспорт (железопътен, воден, въздушен). 

През община Чупрене не преминават пътища от висок клас от републиканската 

пътна мрежа (РПМ – I и II клас). Територията се пресича само от два третокласни 

пътя: път III-102 (направление Белоградчик – Долни Лом - Монтана) и път III-114 (с 

направление Лом – Ружинци – Чупрене – м. „Бялата Вода”). Тези два третокласни 

пътя обслужват пет от общо осем населени места в общината. Останалите три села 

(Горни Лом, Репляна и Върбово) се захранват от общински пътища: VID 1180 (III-102 

– м. Бостаните – Върбово – Чупрене / III-114), VID 1181 (Търговище - Репляна – 

Долни Лом) и VID 1182 (Долни Лом – Горни Лом). 

Комуникационните трасета в община Чупрене са изцяло рехабилитирани и към 

момента се намират в много добро състояние. Въпреки това общината остава малко 

встрани от основните комуникационни потоци в страната, което показва, че тя не се 

възползва в максимална степен от своето стратегическо местоположение. 

От една страна в близост до разглежданата територия преминава първокласния 

път E-79 (с направление Румъния / Видин – София – Кулата / Гърция). Тази ос е 

част от ОЕТК №4 и осъществява връзката между Западна Европа и Гърция/Турция, 

като преминава изцяло през страни от ЕС. След откриването на „Дунав мост 2” 

(Видин – Калафат) се очаква ролята на тази комуникация да се повиши и да окаже 

благоприятно въздействие върху развитието на целия Северозападен район (СЗР). 

В тази връзка може да се очаква осезателно увеличаване на пътникопотока от 

съседната Р Румъния, който посещава страната ни предимно с цел туризъм и 

търговия. Още повече, че община Чупрене се определя като част от „Дунавските 

общини” по НКПР, макар и да не попада в Зоната на пряко влияние. Всичко това 

предполага, че в близко бъдеще общината може да реализира намерението си да 

привлече външен туристопоток от румънски граждани, за които ТСЗ „Миджур” да се 

окаже привлекателна ски дестинация. Това би активирало комуникационното трасе 

III-102 (Белоградчик – Долни Лом – Монтана) и VID 1182 (Долни Лом – Горни Лом) в 

рамките на общината и би създало предпоставки за формирането на една нова 

урбанизационна ос, обхващаща селата:  Горни Лом, Долни Лом и Средогрив. 

По този начин село Долни Лом ще се превърне в пресечна точка на двете главни 

урбанизационни оси в територията, които я обвързват с главните областни центрове 

– Видин и Монтана (София) (виж Схема „Място на община Чупрене в регионален 

аспект”, М 1:300 000). 

Друга възможност за отваряне на община Чупрене към съседни региони и 

привличане на външен туристопоток е осъществяването на трансгранично 
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сътрудничество с Р Сърбия, с която територията граничи на югозапад. Това може 

да се осъществи на два етапа, с разкриването на два нови гранични контролно – 

пропусквателни пункта (ГКПП). Първият етап е изграждането на ГКПП „Салаш – 

Ново село”, който е предвиден да се реализира на територията на съседната 

община Белоградчик. С изграждането на този обект се очаква да се активизира 

комуникационната ос между общините Чупрене и Белоградчик и да се засилят 

интеграционните връзки между тези две общини не само на чисто транспортно ниво, 

но и на функционално и пространствено равнище (предлагане на съвместен 

туристически продукт и привличане на по-големи туристически контингенти). По този 

начин ще се утвърди съществуващата към момента основна урбанизационна ос 

(Върбово, Чупрене, Търговище, Репляна, Долни Лом) и ще се засили водещата 

роля на общинския център в разпределението и обслужването на туристопотоците. 

На един по-късен етап има възможност за реализиране и на втори ГКПП при 

прохода „Свети Никола” на територията на самата община Чупрене. Това на 

практика е идея за възстановяване на традиционния в миналото пряк път между 

България и Сърбия, който се е използвал интензивно преди прокарването на новия 

път Лом – Пирот. По онова време село Чупрене е било най-близко разположеното до 

прохода селище и е играело ролята на митница (виж т.2.4. Селищна мрежа). Тази 

водеща роля на населеното място, като „своеобразен вход към страната”, би могла 

да бъде възстановена и с това да се постигне по-голям интегритет и интензивни 

връзки на територията с Р Сърбия. При този сценарий на развитие ще се активира и 

последната второстепенна урбанизационна ос в общината: Свети Никола – 

Чупрене – Търговище – Протопопинци (виж „Концепция за пространствено 

развитие на община Чупрене”, М 1:50 000). 

 

• Функционални връзки на община Чупрене в регионален аспект  

Към момента община Чупрене се развива като сравнително „затворена в себе 

си територия” и не осъществява активни интеграционни връзки със съседните 

общини/области. Основните човешки дейности на местното население (обитаване, 

труд, отдих, обществено обслужване) се осъществяват в рамките на общинската 

територия. Изключения правят единствено трудовите пътувания и пътуванията 

със социална насоченост (образование, здравеопазване, култура и социално 

подпомагане). 

 

o Трудови пътувания 

По данни на общинската администрация трудовите пътувания в територията са 

по-скоро „входящи”, отколкото „изходящи”. Броят на лицата, които работят извън 

рамките на общината е по-малък от този на лицата, които пътуват ежедневно, за да 

работят в община Чупрене. Налице е приток на външна за общината работна ръка. 

Тези хора са предимно от съседната община Белоградчик и са заети приоритетно в 

сферата на социалната инфраструктура: социално подпомагане, административно 

обслужване на населението и др. 

При благоприятно социално-икономическо развитие на община Чупрене може да 

се очаква засилване на тази тенденция. Изграждането на ТСЗ „Миджур” и други 

алтернативни форми на туризъм би довело до сериозно увеличение на търсенето на 

квалифициран персонал и до привличането на значим поток работна ръка от други 

области и общини в страната. Част от лицата биха могли да запазят постоянното си 
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местожителство и да осъществяват ежедневни трудови пътувания до работните си 

места, при което ще се активизират транспортно – комуникационните връзки на 

общината със съседните общини. Друга част от лицата могат да предпочетат смяна 

на местожителството си и трайно установяване (заселване) в община Чупрене. Това 

би довело до увеличаване на броя на местното население по линия на механичния 

прираст и подобряване на демографското състояние в територията. Освен просто 

увеличение на числеността на населението в общината, може да се очаква известно 

подобряване и на структурата му. В общия случай лицата, работещи в сферата на 

туризма са млади хора, в трудоспособна възраст, с висок образователен ценз, а 

част от тях са и във фертилна възраст. 

 

o Пътувания със социална насоченост 

За разлика от трудовите пътувания, пътуванията със социална насоченост са 

изцяло „изходящи”. В рамките на община Чупрене населението е обезпечено само 

с елементи на ежедневното обслужване – образование, здравеопазване, социално 

подпомагане, култура, спорт. Единствено в общинския център е частично развито и 

периодичното обслужване на населението – село Чупрене изпълнява ролята на 

административен обслужващ център на цялата община. Епизодичното обслужване в 

територията изобщо не е представено. Ето защо местното население осъществява 

пътувания с цел задоволяване на своите потребности от обслужване на по-високо 

йерархично ниво извън рамките на общината. 

Една част от тези пътувания са с цел образование. На територията на общината 

функционират обекти само на предучилищното и основното общо образование. 

Всяко лице, което иска да продължи своето обучение в средно и висше училище, 

трябва да го реализира извън границите на общинската територия. 

Друга основна част от пътуванията са свързани с нуждата от здравеопазване. В 

община Чупрене има обекти само на извънболничната медицинска помощ - един 

общопрактикуващ лекар и един лекар по дентална медицина.  В разглежданата 

територия липсват специализирани амбулатории за извънболнична лечебна помощ 

и болнични заведения. Поради тази причина местното население се обслужва от 

най-близко разположените болници и специализирани центрове в съседни общини и 

области. 

Немалък е и делът на пътуванията, свързани с култура, развлечения, търговия, 

които не са развити в достатъчна степен в границите на общината. 

В териториален аспект пътуванията със социална насоченост са ориентирани 

предимно към градовете: Белоградчик, Монтана, Видин и София. 

Община Чупрене осъществява най-интензивни функционални връзки с община 

Белоградчик. Това се дължи на близостта и непосредствения контакт на двете 

територии. Село Чупрене отстои на 18 км от град Белоградчик, а транспортната 

връзка между двете населени места е в много добро състояние. Двете общини имат 

много сходства както в природо – географските си условия, така и в насоките за 

социално-икономическото си развитие. В исторически план тези две общини винаги 

са се развивали взаимно обвързано една с друга, като община Чупрене е играла 

леко подчинена роля поради по-малкия си демографски и икономически потенциал. 

Налице са всички предпоставки това партньорство и сътрудничество да се запази и 

дори да се доразвие в бъдеще. 
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На второ място по интензитет се нареждат интеграционните връзки на община 

Чупрене с област Монтана. Формално общината попада в обхвата на област Видин, 

но е позиционирана е нейната южна периферна зона, поради което остава много 

далеч от влиянието на областния град (разстоянието между село Чупрене и град 

Видин е близо 80км). За сметка на това град Монтана се намира значително по-

близо до общинския център – Чупрене (на около 55км) и транспортната връзка 

между тях се осъществява по основната урбанизационна ос в територията с посока 

северозапад – югоизток, която преминава през община Чипровци. По-добрата 

комуникационна и пространствена достъпност насърчава местното население да 

търси социални услуги по-скоро в град Монтана, отколкото в областния център 

Видин. 

Посочените три града (Белоградчик, Монтана и Видин) задоволяват нуждите на 

община Чупрене от периодично обслужване на населението. 

Сравнително по-малко на брой са пътуванията до столичния град. Село Чупрене 

отстои на 150км от София, като най-пряката пътна връзка преминава през прохода 

„Петрохан”. Столицата е предпочитано място за задоволяване най-вече на онези 

потребности на населението, които са с епизодичен (инцидентен) характер и се 

реализират сравнително по-рядко във времето. 

Общото позициониране на община Чупрене в регионален контекст показва, 

че тя има много добри възможности за: 

• Съвмествно развитие и коопериране със съседни общини не само от 

област Видин, но и от област Монтана. Това са предимно общините 

Белоградчик (област Видин) и Чипровци (област Монтана). 

• Трансгранично сътрудничество с Р Сърбия (ГКПП „Салаш” и ГКПП 

„Свети Никола”) и Р Румъния („Дунав мост” 2 и ОЕТК №4). 

„Отварянето” на община Чупрене към съседните територии и региони е 

решаващ фактор за постигането на успешно социално-икономическо и 

инфраструктурно развитие на територията. 

 

2.2. Природо-географски условия 

 

2.2.1. Релеф 

По отношение на земеповърхните форми и орографските особености (в т.ч. и по 

отношение на надморската им височина), релефът на общината може да бъде 

характеризиран като хълмист и планински. 

В териториалния обхват на общината попадат части от Предбалкана и Стара 

планина. Тук се включват части от североизточните склонове на Чипровска планина 

и северозападните склонове на Язова планина. На територията на община Чупрене 

е и най-високият връх в Западна Стара планина – връх Миджур (2168 м), който е със 

заоблено и затревено било и представлява специфична дестинация за 

познавателния туризъм. Планинските склонове на Чипровска и Язова планина, 

попадащи в община Чупрене, са прорязани от притоците на река Лом. 

От морфоскулпторите на Предбалкана в обхвата на община Чупрене се включва 

малка част от северозападните склонове на Широка планина, която е от 

моноклинален тип със стръмни склонове. Те попадат в землищата на селата Долни 

Лом и частично на Средогрив. 
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Сравнително малка част от общината е с хълмисто-равнинен релеф. Тук се 

включват североизточните територии - землищата на селата Протопопинци и 

Средогрив. В тази част на общината са и териториите с надморска височина около 

350-400м. 

На определени места в територията се срещат и карстови форми на 

релефа, доказателство за което е наличието на пещери в община Чупрене. По-

значимите от тях са: Десни сухи печ, Леви сухи печ, Водни печ и Суодолски печ. 

Всички те се намират в землището на с.Долни Лом. 

По поречията на реките Лом и Чупренска релефът е речно-долинен, а на 

места с черти на котловинно-долинен. Долината на река Лом до района на 

с.Горни Лом е с дълбокодолинен характер, а след с.Долни Лом образува слабо 

изразени проломи. 

 

2.2.2. Геоложки строеж и подземни изкопаеми 

В регионален аспект територията на община Чупрене е в обхвата  на 

Предбалканската. и Западнобалканската единица в състава на Балканската 

тектонска зона. 

В литостратиграфско отношение приповърхностната среда на тези тектонски 

единици в обхвата на община Чупрене е изградена от долнокредни пясъчници, 

алевролити, мергели и глинести варовици, горноюрско-долнокредни варовици, 

юрски и триаски пясъчници, алевролити, аргилити, варовици, доломити, глинести 

варовици, мергели, конгломерати, туфи, туфити и други скали, пермски пясъчници, 

алевролити, брекчоконгломерати, туфи и туфити, долнокарбонски конгломерати, 

аргилити, варовици, вулканити и гранити, рифей-камбрийски и докамбрийски 

седиментни, вулканогенни и метаморфни скали (гнайси, гнайсошисти, амфиболити, 

мрамори, филити, вулканити, туфи и прослойки от кварцити и пясъчници, диабази, 

дайки от порфирити, габра, аргилити и др. скали) със спорадично кватернерно 

покритие. 

Кватернерът е представен от алувиални образувания-руслови, на заливните и 

надзаливните тераси на р. Лом и притоците й (чакъли, пясъци, глини) и  делувиални 

образувания-наносни от скални късове с глинесто-песъчлив пълнеж. 

Разкритите находища на богатства в община Чупрене днес са без стопанско 

значение. В миналото в землищата на селата Чупрене и Горни Лом са били 

експлоатирани находища на медна руда. Те са били част от Чипровско-

Мартиновския руден район. Добитата там руда е била преработвана във 

флотационната фабрика в с. Горни Лом, в която се е произвеждал меден 

концентрат. Предприятията са закрити през 1960г. Част от земята е останала 

общинската собственост, а друга част е собственост на „ВИДЕКС” АД. Днес 

рудодобивът и флотацията не представляват икономически интерес. 

Понастоящем на територията на община Чупрене няма находища на 

подземни богатства, които се водят на отчет в Националния баланс на 

запасите и ресурсите на подземните богатства, нито предоставени 

концесионни площи за добив на подземни богатства и действащи решения за 

търсене и проучване или за проучване на подземни богатства. 
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2.2.3. Климат 

Община Чупрене попада в умерено-континенталната климатична област, като 

в по-високите части на територията климатът е с черти на планински. 

В зависимост от влиянието на орографията, територията на общината се 

диференцира на два специфични климатични подпояса – хълмисто-планински 

(с надморска височина до 1000м) и високопланински (с надморска височина над 

1000м). Между тези два подпояса се наблюдават известни количествени разлики по 

основните климатични показатели. 

Средногодишната температура на въздуха в община Чупрене е около 11°C, 

като в първия климатичен подпояс стойностите варират между 10,6°C и 11,7°C, а 

във втория високопланински подпояс – между 4,8°C и 7,0°C. 

Средногодишната сума на валежите в общината е около 650мм, като в ниския 

климатичен подпояс тази стойност е в границите на 550-650мм, а във високия 

климатичен подпояс – между 800 и 1200мм. Валежният минимум е през месец 

февруари, а валежният максимум – през месеците май и юни. 

По отношение на сумарната средногодишна стойност на слънчево греене, 

община Чупрене попада в зона „А“ от районирането на страната (стойности под 1450 

kWh/m2). Независимо от по-ниските стойности на слънчевото греене е налице 

инвестиционен интерес към развитието и внедряването на алтернативни източници 

на енергия. През последните години на територията на общината са изградени два 

броя фотоволтаични електрически централи (ФВЕЦ) – по една в землищата на 

селата Върбово и Долни Лом. 

Скоростта на вятъра е много ниска – градацията показва, че в 57% скоростта на 

вятъра е до 2m/s, като преобладават ветровете от югозапад и североизток. В 28.3% 

скоростите са в интервала 3÷4 m/s и преобладават тези от запад. В 9.1% скоростите 

са в интервала 5÷7 m/s и в 5.7% от случаите скоростите са над 8 m/s. Силните 

ветрове са от запад-северозапад и са проявяват при циклонални нахлувания, 

характерни за зоналния пренос на въздушни маси на територията на България. 

 

Фигура 1. Роза на честотата (в %) на вятъра по скорости в градация. 
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Фигура 2. Интегрална годишна роза на ветровете. 

В комбинация със силно разчленения терен големият процент ниски скорости 

индикират слаб потенциал на ветровото поле за пренос на замърсители далеч от 

източници на емисии. Случаите на тихо време са 27.1%, което от друга страна е 

благоприятен факт за локалното разсейване на замърсителите в атмосферния 

въздух.  

2.2.4. Води 

Водното богатство на община Чупрене е представено предимно от речните 

води. Подземните води са основно с карстов произход или са локализирани в 

речните тераси. Те нямат голямо стопанско значение. На територията на общината 

няма находища на минерални води. 

Територията на общината се отводнява от две реки – Чупренска река и река 

Лом, с техните многобройни притоци. 

Чупренска река е десен приток на Стакевска река, която от своя страна е ляв 

приток на р.Лом. Водосборният й басейн е около 120км2. По-големи притоци на 

Чупренска река са: Манастирка, Голема река, Мала Равна, Буковец. 

Река Лом протича през източната част на община Чупрене. По-значимите й 

притоци в рамките на общинската територия са: Равна река, Бърза река, Лева 

река, Краставичка. 

Реките в общината се подхранват предимно от повърхностно оттичащи се 

валежни води, поради което се наблюдават резки колебания в речните водни 

количества. При проливни валежи, особено в съчетание със снеготопене, се 

отбелязват прииждания на речните води. Водният максимум е пролетен (през месец 

април), а минимумът е летен (през месеците юли и август). 

Част от енергийния ресурс на речните води се използва за енергодобив. На 

територията на община Чупрене към момента са построени и функционират осем 

малки водноелектрически централи (МВЕЦ). Това е и причината икономическата 

дейност „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на 

газообразни горива” да бъде една от водещите в общинската икономика. 
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За ефективното използване на речните води в сезона на речното маловодие на 

територията на община Чупрене са изградени два микроязовира. 

Язовир „Търговище“ е в землището на с. Търговище. Той е с площ от 44 дка и 

295 хил.м3  полезен обем. 

Язовир „Върбово“ е в землището на с. Върбово и е с по-малък капацитет. Той 

е с площ от 5,6 дка и 26 хил.м3  полезен обем. 

И двата язовира са общинска собственост. Тяхното състояние към момента 

не е достатъчно добро. Съществуващите в близкото минало напоителни канали, 

изградени към тези язовири, също са в много лошо състояние и на практика те не 

функционират. Това означава, че на територията на община Чупрене липсва 

работеща хидромелиоративна система. 

Подземните води на територията на общината са локализирани в подземни 

водни тела „Карстови води в Западния Балкан“ с код BG1G0000TJK2044 и „Порови 

води в Кватернера - р. Лом“ с код BG1G0000Qal013. Те нямат значим стопански 

потенциал. Използват се основно за напояване и за домакински нужди. 

Изключение правят двата каптажа в землищата на с. Търговище и с. Долни 

Лом, които са включени във водопроводната мрежа и се използват частично за 

водоснабдяване на селата Търговище, Протопопинци, Долни Лом и Средогрив, както 

и на няколко други населени места в съседни общини. 

На територията на община Чупрене са регистрирани общо 328бр. кладенци, 

използващи подземни води, които са разположени в частни имоти. Водата от тях се 

използва за бита и за напояване. Най-голям брой кладенци са регистрирани в 

селата – Горни Лом (104), Чупрене (92) и Средогрив (53). 

 

2.2.5. Почви 

Според новото почвено райониране, базирано на почвената класификация на 

FAO, територията на община Чупрене попада в обхвата на Западната 

Предбалканска провинция, която е част от Долнодунавската почвена подобласт. 

Най-разпространените почвени типове (като относителен дял от територията на 

общината) са кафявите и сивите горски почви. 

От разновидностите на кафявите почви се срещат кафяви преходни (около 52% 

от общата площ), тъмнокафяви (около 13,4%) и светлокафяви почви. Сивите горски 

почви заемат около 20% от общата площ на територията. 

По речните долини се срещат и алувиално-ливадни почви, но те заемат не 

много големи площи и техният дял в общия баланс на територията е относително 

нисък. 

Кафявите и сивите горски почви се характеризират с това, че те са слабо 

хумусни, слабо запасени с хранителни вещества, силно кисели. Тези почвени 

характеристики предопределят и традиционно отглежданите селскостопански 

култури в землищата на отделните населени места. 

Основният проблем на почвената покривка в община Чупрене е свързан с 

водоплощната ерозия. Обстоятелството, че основната част от почвените типове и 

подтипове са с характеристики на бедни и кисели почви, прави неефективни мерките 

за тяхното опазване от последиците от ерозията. 
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2.2.6. Растителност 

Община Чупрене е с висок процент на залесеност на територията. Горският 

фонд заема площ от 190 хил. дка, което представлява над 50% от общата площ на 

общинската територия. Този показател е повече от 2 пъти по-висок от средния за 

област Видин (20,5%) и значително по-висок от средния за страната (33,7%). Това 

обуславя наличието и многообразието на растителни видове в общината. 

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. 

По данни от Горскостопанския план (ГСП) на Държавно горско стопанство (ДГС) 

„Миджур“, към 31.12.2016г. общата площ на горските територии в общината е 

19 149 ха, от които 18 260 ха са залесена площ. 

Разпределението по видова структурата на горския фонд е както следва: 

• иглолистни – 3 369 ха (18,1%); 

• широколистни високостъблени – 6 340 ха (34,1%); 

• издънкови за превръщане – 6 715 ха (36,2%); 

• нискостъблени – 2 158 ха (11,6%). 

По-голямата част от горския фонд е държавна собственост – 12 889 ха или 

около 67,3% от общата площ. От тях 11 778 ха се управляват от ДГС „Миджур” по 

чл.163 от Закона за горите. Останалите 1 111 ха се стоапнисват от МОСВ – Резерват 

„Чупрене”. 

Площта на недържавните гори е 6 260 ха (или около 32,7% от общата площ). 

От тях 3 136 ха (16,4%) са общинска собственост, 2 693 ха (14,1%) са собственост на 

физически лица, 377 ха (1,9%) са собственост на юридически лица и 54 ха (0,3%) са 

религиозна собственост. 

Горските територии в община Чупрене, в съответствие с преобладаващите им 

функции, се отнасят към специални категории гори. 

Към момента се извършва инвентаризация и се изработва нов Горскостопански 

план за горските територии държавна собственост. Подготвят се и още два плана – 

План за опазване на горските територии от пожари и Ловностопански план (в обхват 

територията на община Чупрене) от фирма „Кавеко инженеринг” ООД – гр.София. 

Горският фонд играе значителна роля не само за стопанското развитие на 

община Чупрене, а и за опазване на биологичното разнообразие и околната 

среда. Горските територии в района на дейността на ДГС „Миджур” попадат изцяло 

в обхвата на защитените зони по „НАТУРА 2000“ (виж т.2.13.7 „Биологично 

разнообразие“ и т.2.13.8 „Национална екологична мрежа”). 

 

2.3. Териториална структура, собственост и земеползване 

 

2.3.1. Баланс на територията 

Балансът на територията на община Чупрене показва, че населените места и 

териториите със селищен характер представляват 1,60% от общата площ на 

общината (табл.№1). Най-голям дял в площоразпределението се пада на горските 

територии, които заемат около 17057,25 ха по КВС, или 51,96% от общата площ. 

Това е обяснимо, като се има предвид предимно планинския и силно залесен 

характер на общинската територия. 
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Земеделските територии заемат 12338,87 ха, което представлява 37,12% от 

общинската територия. Значителен е делът на необработваемите земеделски земи, 

които обхващат 8772,74 ха (26,16%). Нивите заемат 3420,69 ха (10,09%), а трайните 

насаждения – едва 145,43 ха (0,87%). 

В общинската територия преобладават земеделските земи от „категория-0“ – 

60,0% от всички имоти в общината. Това е индикатор за добрите условия за 

земеделие, макар и в ограничените поземлени земеделски ресурси в общината. 

Териториалното разпределение на категориите земи е представено на Схема, като 

приложение към графичната документация на ОУПО.  
Таблица 1. Баланс на територията на община Чупрене.  

№ Видове територии 
Площ 

Ха % 

Територии с най-общо предназначение 

1. Населени места и др. територии със селищен характер 523,90 1,60 

2. Територии за обслужващи дейности 3,37 0,01 

3. Територии за производствени дейности 67,98 0,21 

4. Територии за складови дейности и аграрни бази  30,90 0,09 

5. Територии за курортни дейности и вилни зони  9,05 0,03 

6. Територии за спорт и атракции 0,75 0,00 

7. Комунално обслужване 24,04 0,07 

8. Земеделски територии, в т.ч.: 12338,87 37,12 

 8.1. обработваеми земи – ниви 3420,69 10,09 

 8.2. обработваеми земи – трайни насаждения 145,43 0,87 

 8.3. необработваеми земи 8772,74 26,16 

9. Горски територии 17057,25 51,96 

10. Водни площи и течения 72,45 0,26 

11. Територии за транспорт и комуникации 311,15 1,68 

12. Територии за техническа инфраструктура 14,56 0,02 

Други територии 

13. ОУП ТСЖ „Миджур“ (площ с припокриване) 593,15 1,81 

14. Природни забележителности 0,24 0,00 

15. Резервати 1179,48 3,60 

16. Гробищни паркове 5,43 0,02 

17. Скали, пясъци, оврази, ями и други 1090,97 3,34 

Общо 32731,38 100,00 

Защитени и нарушени територии 

 За природозащита – защитени територии и защитени зони 32731,38 100,00 

 Нарушени територии 1093,01 3,34 

Източник: Карти на възстановената собственост – КВС, собствени изчисления. 
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Фигура 3. Разпределение на категориите земеделски земи на територията на община 
Чупрене (по площ %) 

 

Териториите за транспортна и техническа инфраструктура са 325,71 ха, или 

около 1,70% от общата площ на територията на община Чупрене.  

2.3.2. Тенденции за промяна в земеползването 

В община Чупрене са процедирани 12 инвестиционни предложения за промяна 

на предназначението на земеделски имоти в урбанизирани, с цел застрояване 

(табл.№2). 

 
Таблица 2. Брой имоти с променено предназначение на територията нa община Чупрене (по 
населени места) 

№ Населено място 

Брой имоти с променено предназначение за: Общ брой 
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1. с. Чупрене        0 

2. с. Горни Лом    1  1 2 4 

3. с. Долни Лом       1 1 

4. с. Протопопинци     1   1 

5. с. Репляна   1    1 2 

6. с. Средогрив        0 

7. с. Търговище 2 1      3 

8. с. Върбово    1    1 

 ОБЩО 2 1 1 2 1 1 4 12 

Източник: Общинска администрация – община Чупрене. 

 

Най-много са тези имоти в землището на с. Горна Лом (4), последвано от с. 

Търговище(3). Няма земеделски имоти с променено предназначение в землищата на 

селата: Чупрене и с. Средогрив. 

Променените земеделски имоти са насочени към туристически дейности, 

инфраструктура и рекреация, производствени дейности и изграждане на МВЕЦ и 

земеделски дейности и аквакултури. 
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2.3.3. Собственост 

Изследването на собствеността на имотите в община Чупрене дава възможност 

да се очертаят основните участници в урбанистичното развитие на територията, 

както и тяхната относителна тежест в процесите на планиране и реализиране на 

различни инвестиционни намерения. Собствеността може да се раздели на 10 

основни групи: изключителна държавна, държавна (публична и частна), общинска 

(публична и частна), частна, собственост на обществени организации, собственост 

на религиозни институции, съсобственост и собственост, стопанисвана от общината 

(табл.№3). 
Таблица 3. Площоразпределение на територията в община Чупрене по вид собственост 

 Площ на територията (ха) 
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Източник: Общинска администрация Чупрене 

 

Преобладаващата част от територията на община Чупрене е държавна 

собственост. Тя обхваща 47,12% от общата площ на общината и е разпределена 

както следва: 

• изключителна държавна собственост – 3,60%(от общата площ); 

• държавна частна собственост – 41,51% (от площта на общината); 

• държавна публична собственост – 2,01% (от площта на общината). 

Това до голяма степен е предопределено от големия дял на горските територии 

в общината. 

След нея се нарежда частната собственост, която е 22,18% от общата площ на 

общината и общинската собственост, която е 23,21% от общата площ, като от нея 

пробладава общинската частна собственост (20,5%). Най-малка е площта на 

териториите, собственост на религиозни организации – 0,04% (фиг.№4). 
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Фигура 4. Разпределение на собствеността на територията в община Чупрене (по площ %) 

 

2.4. Селищна мрежа 

 

2.4.1. Историческо развитие 

Историческото развитие на населените места в общината и формирането на 

общинската селищна мрежа се осъществява в продължение на векове. Това се 

подкрепя от разкритите в територията следи от стари поселища и запазените 

предания за историята на отделните населени места. 

Първите данни за живот в посочената територия датират от древни времена. 

Доказателство за това са откритите керамични съдове, кремъци и животински кости 

в пещера, разположена в землището на село Върбово, които са датирани към 

Палеолита/Ранножелязната епоха. Значително повече са археологическите обекти 

от Античността и Средновековието (крепости – убежища, кастели, църкви и 

манастири), открити в землищата на отделните населени места в общината (виж 

т.2.14.1.1 „Недвижими културни ценности”). Най-богати данни за развитието на 

селищната мрежа в територията има от 19 и 20 век. 

Селищата в общината са възниквали и са се развивали различно през отделните 

исторически епохи, като най-младо (по отношение на историческото си развитие) е 

село Търговище. Счита се, че то е възникнало в периода между 1750г. и 1800г., т.е. в 

края на 18 век. 

Село Чупрене е едно от най-старите населени места в общината. За това 

говорят останки, открити в местността „Лалкин град”. Погледнато в исторически план 

основният поминък на местното население е било скотовъдството и отчасти 

земеделието, дърводобивът и занаятчийството. Специфичното географско 

местоположение на селото е благоприятствало неговото развитие в миналото. 

Преди изграждането на пътя Лом - Пирот, транспортната връзка между България и 

Сърбия се е осъществявала през прохода „Свети Никола”. По това време селото е 

било най-близко разположеното до прохода населено място и в него са отсядали 
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много пътници и търговци. Ето защо в селото е имало изградена митница и 

пощенска станция, които са споменати и от пътешественика Каниц. 

След Освобождението селото се развива бързо и населението през годините 

достига 1800-2000 души. През 1897г. в селото е учредено Читалище „Българска 

морава”, което през 1922г. е преименувано на „Христо Ботев”. През 1962г., с 

доброволния труд на местното население, е построена сградата, в която 

читалището се помещава и до днес. През 1899г. е построена Часовниковата кула от 

Евто Велов от село Абланица, Дебърско. Във войните (1912-1913г. и 1915-1918г.) са 

загинали общо 62-ма чупренчани, чиито имена са изписани на паметника, който се 

намира на хълма пред Младежкия дом. В периода 1947-1950г. в селото се построява 

Здравен дом с лекарски и зъболекарски кабинети. В него се разкриват и 10 болнични 

легла за лежащоболни от района. 

Селото достига своя връх в социално-икономическия си растеж през 60-те и 70-

те години на 20 век. Тогава в него функционира следният набор от предприятия: 

Потребителска кооперация „Братство”, Агро – промишлен комплекс (АПК), Шивашки 

цех – клон на ПП „Ведерник” – гр. Белоградчик, Бобинажен цех – клон на Телефонен 

завод – гр. Белоградчик, Дърводелски цех – клон на Промкомбинат – гр. 

Белоградчик, Военен завод – клон на Военните заводи – гр. Сопот, Горско 

стопанство, а по-късно и МТС. През 1979г. се създава Селищна система Чупрене, 

която в последствие се преобразува в сегашната община Чупрене. 

През последните 30 години в с. Чупрене се наблюдава постепенно редуциране 

на населението и неговите икономически функции. Подобно на много други малки 

населени места, и село Чупрене е сериозно засегнато от демографската и 

икономическата криза в страната. Към 2016г. населението на селото наброява едва 

487д. През последните години селото се утвърждава като интересна туристическа 

дестинация. То се явява изходен пункт за практикуване на различни форми на 

познавателен, планински и еко туризъм. В землището на селото се намира част от 

Резервата „Чупрене” и Защитената местност „Чупренски буки”. Други туристически 

атракции са Църквата „Свети Николай” и Часовниковата кула. Към 2016г. селото е 

административен и обслужващ център на община Чупрене. 

Село Горни Лом също спада към по-старите населени места в общината. За 

това свидетелстват: „Калето” в Градишкия рът, Минната галерия на Коло и Църквата 

„Света Параскева”, която някои историци датират към управлението на Иван 

Срацимир (14 век). Църквата е обявена за архитектурно-художествен паметник с 

национално значение и е основна туристическа атракция в селото. В миналото 

поминъкът на местното население е бил свързан със земеделието, скотовъдството и 

дърводелството. Дърводобивът и обработката на дървесина са традиционен 

отрасъл за населеното място, базиран на богатството на горския фонд в 

разглежданата територия. В землището на селото има и три защитени територии – 

Защитена местност „Миджур”, част от Резерват „Чупрене” и част от Защитена 

местност „Чупренски буки”, които също представляват туристически интерес. Селото 

е разположено в подножието на връх Миджур (най-високият връх в Западна Стара 

планина – 2168 м) и е изходен пункт за неговото ежегодно изкачване. Към 2016г. с. 

Горни Лом е с най-добри демографски показатели от осемте населени места в 

община Чупрене (646 д.). 

Село Долни Лом е разположено по течението на река Лом, под село Горни Лом. 

Смята се, че двете села (Горни Лом и Долни Лом) са образувани от едно по-старо 
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селище – Средно селище, което е отбелязано на европейските карти като „Лом”. 

Сегашните две отделни населени места (Горни Лом и Долни Лом) са отбелязани в 

първия турски регистър от 1454-1455г. В землището на селото са открити останки от 

древни селища (крепости – убежища от късната Античност), но някои от разкритията 

все още не са достатъчно добре проучени. Населеното място е известно с 

Природната забележителност „Леви и Десни Сухи печ”, която представлява две 

пещери, разположени на 2 км югоизточно от селото, на хълма „Чуката”. Освен това 

туристически интерес представлява и Църквата „Света Троица”, която е построена 

през 1834г. със средства на населението. Към 2016г. с. Долни Лом се нарежда на 

трето място по брой на населението в общината, след селата Горни Лом и Чупрене. 

Посочените три населени места са с най-добрите демографски показатели в 

общината. След тях се нареждат населените места – Репляна, Търговище и 

Средогрив, които към 2016г. са с население около 120-170д. С най-малобройно 

население са селата Върбово и Протопопинци. 

Село Репляна е разположено в хълмистата местност между селата Чупрене и 

Долни Лом. Историческите предания сочат, че селото вероятно е образувано от 

преселници от съседната Пиротска околия (територията на днешна Сърбия). 

Първите заселници са били от с. Черни връх и са формирали първата махала на 

селото, която и досега се нарича „Първенска махала”. В землището на селото са 

разкрити останки и от по-стари поселища – римски кастели от Античността. 

Село Търговище се счита за най-новото населено място в общината. Смята се, 

че е възникнало в периода 1750г. - 1800г. Тълкуванията за името на селото са, че 

неговите основатели са били търговци. Поминъкът на местното население през 

следващите години е бил основно земеделие и скотовъдство. На базата на вълната, 

осигурявана от овцевъдството и козевъдството, се развиват и занаятите – 

производство на аби и шаяци. За тази цел били изградени множество тепавици, като 

се смята, че в даден исторически момент броят им е достигал 24. Така селото 

постепенно се превръща от земеделско в занаятчийско. Най-голямата 

забележителност в населеното място е Църквата „Свети Николай”, която е обявена 

за архитектурно-художествен паметник с национално значение. Храмът 

представлява трикорабна базилика, с каменен градеж. Построен е в периода между 

1870 и 1872г., а е осветен през 1873г. В момента църквата е в процес на укрепване и 

реконструкция. 

Село Средогрив е разположено по течението на река Лом, под село Долни Лом. 

То е наследник на по-старо поселище, за което свидетелстват следите от селищно 

развитие, разкрити в землището на селото и най-вече в местността „Бабу”. Тази 

местност се намира на границата между землищата на селата Средогрив и Гюргич. 

В околността е имало Римско селище и Римска крепост, чиито руини съществуват и 

до днес. На североизток от крепостта се откриват останки от манастир, а на 

северозапад от нея личат останки от църква. 

Село Върбово е с най-много регистрирани археологически обекти, съгласно 

Археологическата карта на България - АКБ (виж т.2.14.1.1 „Недвижими културни 

ценности”). В землището на селото са открити следи от селище в пещера (датирано 

към Палеолита и Ранножелязната епоха), крепости – убежища (от късната 

Античност) и манастир (от Средновековието). В селото се намира и един от 

архитектурно-художествените паметници с национално значение в общината – 
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Църквата „Свети Йоан Кръстител”, която е образец на българското църковно 

строителство от периода на османско владичество. 

Село Протопопинци е най-малкото село в община Чупрене. Счита се, че то е 

създадено по времето на Иван Срацимир. Поминъкът на населението е бил основно 

земеделие и скотовъдство. В землището на селото са разкрити останки от 

средновековен манастир. Специфичен интерес в територията представляват 

Природната забележителност „Гардата” и Църквата „Свети Николай”. 

 

2.4.2. Пространствено-йерархична структура на селищната мрежа 

Съвременната селищна мрежа на община Чупрене се състои от осем населени 

места, като всички те са села. Това са: Върбово, Горни Лом, Долни Лом, 

Протопопинци, Репляна, Средогрив, Търговище и Чупрене. Съотношението между 

броя на селищата (8) и площта на общинската територия (327,3 км2) дава гъстотата 

на селищната мрежа в общината. Тя е 2,4 селища/100км2, което е два пъти по-ниско 

от средното за страната – 4,8 селища/100км2. При това делът на урбанизираните 

територии е едва 1,60% от общата площ на общината, което е значително по-

ниско от средния показател за област Видин (3,24%). 

Община Чупрене се характеризира с относително компактна структура на 

селищната мрежа. Осемте населени места са концентрирани предимно в 

централната и северната зона на общинската територия, докато южната част от 

територията е заета предимно от горски фонд и е слабо урбанизирана. Селата са 

разположени сравнително близко, на относително равни отстояния едно от друго. 

Това улеснява не само транспортните връзки между отделните селища, но и 

пътуванията на населението с цел труд, отдих и обществено обслужване до 

съседните села и общинския център – село Чупрене. 

При по-задълбочен анализ на структурата на общинската селищна мрежа се 

установява наличието на една главна урбанизационна ос с направление 

северозапад – югоизток, която включва селата: Върбово, Чупрене, Търговище, 

Репляна и Долни Лом. Тази урбанизационна ос е разположена по протежението на 

специфичните за общината релефни форми (т.нар. „Глами”) и съвпада с основните 

посоки на осъществяване на интеграционни връзки на територията с градовете 

Белоградчик и Монтана. 

В перпендикулярна посока са се формирали две вторични урбанизационни 

оси. 

Първата ос е с посока север – юг и включва селата: Средогрив, Долни Лом 

и Горни Лом. Тя осъществява връзката на община Чупрене с общините Димово и 

Ружинци, и оттам с областния център – град Видин. Тази ос притежава сериозен 

потенциал за развитие, тъй като включва едно от населените места в общината с 

най-добри социално-икономически показатели (с. Горни Лом). Този потенциал би се 

разгърнал в още по-голяма степен при реализацията на туристическата ски зона 

„Миджур”, разположена отново в землището на с. Горни Лом. При този сценарий 

урбанизационната ос би преминала от вторична в главна, а моделът на селищната 

мрежа в община Чупрене би преминал от линеен в кръстовиден, с пресечна точка на 

двете направления – село Долни Лом. 

Втората урбанизационна ос е с направление североизток – югозапад и 

включва селата: Протопопинци, Търговище и Чупрене. В една по-далечна 
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перспектива тази урбанизационна ос би получила тласък за развитие при откриване 

на ГКПП на прохода „Свети Никола”. 

Характерно за двете вторични урбанизационни оси е, че те съвпадат с трасетата 

на третокласните пътища от РПМ в територията, както и с направленията на двете 

основни водни течения в общината (река Лом и Чупренска река). Така на основата 

на комбинация от природни и антропогенни дадености са се формирали две ясно 

изразени урбанизационни оси, съставени от по три населени места. Ситуирането на 

тези селища по протежението на базови линейни елементи (пътища и водни 

течения) е причина структурата на отделните населени места също да бъде с 

подчертан линеен характер. С по-компактна форма са само селата Върбово и 

Репляна, разположени по главната урбанизационна ос, встрани от водните течения. 

При пресичането на главната урбанизационна ос с двете второстепенни оси се 

формират две ядра - естествени разпределители на комуникационните потоци. Това 

са селата Чупрене и Долни Лом, чиято роля в бъдеще се очаква да се засили. 

 

2.4.3. Категоризация на населените места 

Агломерирането (групирането) на населените места в общината, според броя на 

населението в тях, показва, че те попадат в 2 основни категории – малки и много 

малки села. Според градоустройствената класификация възприетият критерий за 

малки села е брой на населението от 250 до 1000д., а за много малки села – брой на 

населението под 250д. Съгласно този критерий, селата в община Чупрене се 

разделят на две групи: 

• малки села (население от 250 до 1000д.) - две села - Горни Лом (646д.) и 

Чупрене (487д.); 

• много малки села (население под 250д.) – шест села - Долни Лом (181д.), 

Репляна (174д.), Търговище (134д.), Средогрив (119д.), Върбово (76д.) и 

Протопопинци (40д.). 

Според големината и функциите на отделните села е определен и техният 

административен статут. Към 2016г. село Чупрене е със статут на общински 

административен център, а село Горни Лом е с функции на кметство. Поради 

малкия брой на населението в останалите шест населени места на общината, те 

изпълняват административни функции на кметски наместничества. 

Съгласно категоризацията на административно-териториалните и териториални 

единици в Р България, селата от общината са категоризирани, както следва: 

• 5 категория - Чупрене; 

• 6 категория – Горни Лом; 

• 7 категория – Долни Лом, Репляна, Търговище и Средогрив; 

• 8 категория – Върбово и Протопопинци. 

 

2.4.4. Функционална характеристика на населените места 

Посочената категоризация на селата в община Чупрене е показател и за това до 

каква степен са застъпени основните селищни функции в отделните населени места, 

а именно: обитаване, труд, обществено обслужване, отдих, транспортна 

инфраструктура и инженерни мрежи и съоръжения. 

Обитаването е равностойно застъпено във всички селища на общината. То е 

функция от демографската характеристика на съответното населено място. Във 

всички села е постигнат относително добър стандарт на обитаване. Жилищният 
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фонд е представен основно от индивидуални нискоетажни жилищни сгради, 

разположени в самостоятелни урегулирани поземлени имоти. Характеризират се с 

ниски устройствени показатели (ниска плътност на застрояване и висок процент на 

озеленяване на имотите). Оценката на качествените характеристики на жилищния 

фонд показва, че те варират в определени граници. Една част от сградите са с 

добри показатели и отговарят на съвременните изисквания за качествена жилищна 

среда. Това са предимно жилищните сгради, строени в периода между 60-те и 80-те 

години на миналия век. Друга част от жилищния фонд е с влошени качествени 

параметри, що се отнася до конструктивните му особености и степента на 

благоустроеност на сградите. Много висок е делът на необитаваните жилища в 

общината (над 50% от общия брой). Голяма част от тези жилища са с влошени 

качествени параметри. Не се констатират значими различия между степента на 

жилищна изграденост на общинския център и останалите населени места в 

общината. По-подробна информация за състоянието и развитието на жилищния 

фонд в община Чупрене може да бъде намерена в т.2.7 Обитаване. 

Трудът също е представен във всички населени места, но отделните сектори на 

икономиката са различно застъпени в осемте села. Повечето от населените места в 

общината са с доминираща икономическа функция – селско и горско стопанство. С 

развита индустриална функция е само с. Горни Лом и частично селата – Чупрене и 

Долни Лом. В останалите селища промишлената функция не е развита. Ето защо в 

рамките на урбанизираните територии не се наблюдават ясно формирани зони за 

труд. Изключение правят само бившите стопански дворове на агро-промишлените 

комплекси. Най-площната производствена територия в общината е тази на Завод 

„Миджур”, който също е изнесен извън строителните граници на населените места и 

който към настоящия момент не функционира. По-подробна информация за 

състоянието на икономическия комплекс на община Чупрене може да бъде 

намерена в т.2.8 Труд. 

Общественото обслужване на населението е разделено в три йерархични нива 

(ежедневно, периодично и епизодично). На територията на общината функционират 

обекти най-вече от ежедневното обслужване. Отчасти е развито и периодичното 

обслужване. То е представено само в общинския център – село Чупрене, който 

осъществява административното обслужване на населението в цялата община. 

Останалите форми на периодично и епизодично обслужване се осъществяват в 

съседните общини и областния център (най-вече в градовете Монтана и 

Белоградчик). Анализът на обектите за ежедневно обслужване показва, че те са 

концентрирани основно в двете най-големи села Чупрене и Горни Лом. В тези две 

населени места са ситуирани всички обекти на образованието и здравеопазването в 

общината, както и голяма част от обектите на социалното подпомагане. Те 

обслужват и населението от останалите селища в общината. Единствено културата 

е по-равномерно развита като инфраструктура. Само в две от селата няма 

функциониращи читалища – Върбово и Протопопинци. По-подробна информация за 

общественото обслужване може да бъде намерена в т.2.9 Социална 

инфраструктура. 

Отдихът на населението може да се диференцира в три групи – ежедневен, 

седмичен и годишен. В общинския център и съставните села има обособени паркови 

територии за ежедневен отдих, зелени площи около училищните сгради, църквите и 

гробищните паркове. В същото време в землищата на населените места има 
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качествени природни ресурси, които предлагат възможности за седмичен и годишен 

отдих както на местното население, така и на външни за общината лица (туристи). 

По-подробна информация за състоянието на отдиха в територията може да бъде 

намерена в т.2.10 Зелена система, отдих и туризъм. 

Транспортната инфраструктура в община Чупрене е представена само от 

пътна инфраструктура. Тя включва две трасета на третокласни пътища от РПМ - 

Републиканската пътна мрежа (с дължина 39,250 км) и три общински пътя (с 

дължина 29,900 км). Общата дължина на цялата пътна мрежа в общината е 69,150 

км. Транспортната инфраструктура е сравнително добре изградена и се намира в 

много добро състояние. Само три от общо осем населени места в общината нямат 

директен достъп до пътищата от РПМ и се обслужват от общински пътища. В 

повечето случаи трасетата на пътната мрежа (републикански и общински) играят 

ролята и на главни улици в населените места. Като цяло община Чупрене има добре 

изградени връзки със съседните общини (Белоградчик, Димово, Ружинци и 

Чипровци) и оттам и с по-отдалечените областни градове (Видин, Монтана и 

София). По-подробни данни за състоянието на пътната мрежа в общината могат да 

бъдат намерени в т.2.11 Транспортна инфраструктура. 

Инженерните мрежи и съоръжения в община Чупрене са представени от 

водоснабдяване и канализация, електроенергийни и съобщителни мрежи. Всички 

осем населени места в общината са водоснабдени, но част от водопроводните 

мрежи са остарели и амортизирани. Общината е стартирала поетапна подмяна на 

мрежите в границите на урбанизираните територии. Основният източник на питейна 

вода за населението е водоснабдителната група „Чупрене – Репляна”. Състоянието 

на планинските речни водохващания и на главния довеждащ водопровод е лошо. 

Необходима е подмяна на водопровода и изграждане на пречиствателни 

съоръжения към основните водохващания. Канализационна мрежа (и тя е частична) 

има единствено в общинския център Чупрене. В останалите села няма изградена 

канализация. Липсват и пречиствателни съоръжения за отпадъчни води. Община 

Чупрене е изцяло електрифицирана и има достатъчно енергийни мощности, 

включително от независими енергийни източници. Състоянието на съобщителната 

мрежа е добро. По-слабо са развити интернет услугите и телевизионните услуги, 

които са достъпни най-вече в по-големите населени места. По-подробни данни за 

състоянието на инфраструктурата има в т.2.12 Инженерни мрежи и съоръжения. 

 

2.5. Демографска характеристика 

 

Демографското състояние и качествената характеристика на човешкия ресурс на 

община Чупрене се разглеждат като един от основните фактори за бъдещото ѝ 

развитие. 

Демографският потенциал на общината е от съществено значение за оценяване 

на възможностите за цялостно социално-икономическо и инфраструктурно развитие 

на територията и за по-ефективно оползотворяване на наличните ресурси. 

Устройствените аспекти на демографското развитие са свързани с развитието и 

устройственото планиране на някои от основните функционални системи в общия 

устройствен план на общината (ОУПО). Демографските параметри служат за основа 

за оразмеряване на бъдещите потребности в сферата на: бюджетните социални 

услуги, жилищния сектор, зелената система, труда, транспортната инфраструктура, 
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инженерните мрежи и съоръжения и др. Устройствените предвиждания на ОУПО се 

параметрират въз основа на броя и териториалното разпределение на населението. 

Анализът на демографското състояние има за цел да представи една обективна 

картина на демографския потенциал и човешки ресурс на община Чупрене. За целта 

се характеризират и оценяват протичащите в територията демографски процеси. 

Тези проучвания обхващат 7 годишен ретроспективен период (2010 – 2016г.), което 

дава възможност: 

• да се направят анализи и оценки на протичащите процеси в развитието на 

населението; 

• да се очертаят устойчивите тенденции в това развитие; 

• да се формулират сравнително обективни изводи за демографското състояние 

на общината. 

За аналитичните проучвания се използва официална информация от НСИ, както 

от преброяването на населението и жилищния фонд през 2011г, така и от текущата 

демографска статистика за отделните години в периода 2010 -2016г. 

Аналитичните проучвания за населението в разглежданата територия обхващат 

неговите количествени параметри (брой, динамика, естествено и механично 

движение на населението) и качествените му характеристики (полова и възрастова 

структура, образование, етническа принадлежност, икономическа характеристика). 

 

2.5.1. Брой и динамика на населението 

Статистическите данни сочат, че към 2016г. в община Чупрене живеят само 

1857д. Броят на населението на общината съставлява едва 2,0% от това на област 

Видин. По броя на населението си общината попада в категорията на много малките 

общини (с население до 10 хил.д.). По този показател община Чупрене е най-малката 

в област Видин и една от най-малките общини в България (от всички 265 общини в 

страната, тя се нарежда на 256то място). Община Чупрене е и много рядко населена, 

като гъстотата на населението е едва 5,7 д./км2. 

Анализът на данните показва, че в община Чупрене (подобно на много други 

малки общини у нас) е налице траен процес на обезлюдяване на територията. Тази 

тенденция се наблюдава през целия анализиран ретроспективен период (фиг.№5). 

 

 
Фигура 5. Динамика в броя на населението на община Чупрене за периода 2010 -2016г 
Източник: НСИ. Текуща демографска статистика. 
Забележка: Данните за 2011г. са от преброяването, а за останалите години е население 
средногодишно. 
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В рамките на седем години (от 2010г. до 2016г.) населението на общината е 

намаляло с 363 д. Средногодишно населението на общината намалява с по около 52 

човека. За много малка община подобно намаление на броя на населението е 

симптом за ускорена депопулация. 

По отношение на темповете на обезлюдяване на общината данните показват, че 

е налице тенденция на затихване. Темпът на намаляване на броя на населението 

през 2011г. спрямо предишната 2010г. е доста висок - 8,7%. Постепенно числовите 

стойности на този относителен показател през следващите години намаляват и през 

2016г. спрямо 2015г. темпът на намаляване на населението е – 1,5%. Конкретните 

анализи на динамиката в годишните темпове на намаление на броя на населението 

сочат, че това намаление се дължи и на факта, че в населените места на общината 

са останали лица в по-високите възрастови групи, които не са склонни да мигрират и 

да напускат общината. 

Динамиката в броя на населението за анализирания 7 годишен период показва, 

че процесът на обезлюдяване на общината продължава, макар и с по-бавни 

темпове. Всички населени места в общината  се обезлюдяват, което дава отражение 

върху цялостното ѝ социално-икономическо и инфраструктурно развитие. 

 

 

 

2.5.2. Териториално разпределение на населението 

Очертаната неблагоприятна тенденция за намаляване на броя на населението 

на общината е характерна и за отделните населени места, влизащи в териториалния 

ѝ обхват. Това личи и от данните за броя на населението в населените места на 

община Чупрене по години през анализирания период (табл.№4). 

 
Таблица 4. Динамика в броя на населението на община Чупрене по населени места за 
периода 2010-2016г. 

Населени места 

Брой  на населението по години 

2
0
1
0

г
. 

2
0
1
1

г
. 

2
0
1
2

г
. 

2
0
1
3

г
. 

2
0
1
4

г
. 

2
0
1
5

г
. 

2
0
1
6

г
. 

Община Чупрене 2220 2285 1957 1927 1913 1870 1857 

с. Бостаните* 0 0 * * * * * 

с. Върбово 122 128 95 89 78 73 76 

с.  Лом 776 777 669 662 659 652 646 

с. Долни Лом 217 229 202 197 195 180 181 

с. Протопопинци 88 91 41 38 43 43 40 

с. Репляна 171 193 154 170 174 174 174 

с. Средогрив 121 129 135 125 124 120 119 

с. Търговище 155 162 132 134 137 138 134 

с. Чупрене 570 576 529 512 507 490 487 

Източник: НСИ. Текуща демографска статистика. 
Забележка: * - село Бостаните е заличено от Списъка на населените места в Р България през 
2012г. 
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Анализът на данните показва добре изразена тенденция на намаление в броя на 

населението в повечето населени места. Това е един от индикаторите за много 

влошена демографска жизненост на община Чупрене. Средното намаление в 

броя на населението на общината за последните 7 години е -16,4%. В отделните 

населени места този показател варира в по-широки граници – от -1,7% (с.Средогрив) 

до -54,5% (с.Протопопинци).  Единствено село Репляна запазва броя на населението 

си през разглеждания период. В определени години този брой се увеличава, а в 

други години намалява, но в крайна сметка запазва сравнително постоянни нива. 

Общинският център село Чупрене (подобно на останалите села) също е с темп на 

намаляване на броя на населението си – 14,6%, който е съизмерим със средния за 

общината -16,4%. 

Агломерацията на населените места (по отношение на броя на населението им 

към 2016г.) показва, че осемте села в община Чупрене могат да бъдат групирани по 

следния начин: 

• селища без население – няма (село Бостаните вече е заличено от регистъра 

на населените места в Р България); 

• селища с население до 100 д. – 2 бр. (Върбово и Протопопинци); 

• селища с население от 101 до 250 д. – 4 бр. (Долни Лом, Репляна, Търговище 

и Средогрив); 

• селища с население от 251 до 500 д. – 1 бр. (общинския център Чупрене); 

• селища с население от 501 до 1000 д. – 1 бр. (Горни Лом). 

Разпределението на броя на населението по населени места в община 

Чупрене показва, че относително най-многолюдни са селата Горни Лом и Чупрене. В 

тях живее около 61,0% от цялото население на общината. Това са населените места 

с относително по-съхранени селищни функции – обитаване, обслужване и труд. 

По показателя „брой население” единствено с. Горни Лом и с. Чупрене попадат 

в категорията на „малките села” в страната. Всички останали села в община Чупрене 

се категоризират като „много малки села”. Това оказва влияние върху 

административния статут на селищата и степента на развитие на техните 

обслужващи функции (виж т.2.4.3 „Категоризация на населените места”). 

 

2.5.3. Естествено и механично движение на населението 

Броят на населението е пряка функция от неговото естествено и механично 

движение. Анализите на данните от демографската статистика на община Чупрене 

показват, че в нея се наблюдават неблагоприятни демографски процеси. Това е 

характерно както за броя на населението, така и за неговото естествено и механично 

движение през разглеждания период (2010-2016г.). 

 

2.5.3.1. Естествен прираст 

Естественият прираст на населението в общината е резултативна величина от 

раждаемостта и смъртността. Естественото възпроизводство е фактор / индикатор за 

демографската жизненост на населените места. Компонентите на естественото 

възпроизводство оказват влияние и върху възрастовата структура на населението. 

От равнището на раждаемостта се влияят пряко някои от специфичните възрастови 

контингенти, които са определящи за оразмеряване на обекти на образователната 

инфраструктура – детски заведения, училища и др. 
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Раждаемостта е една от базовите демографски характеристики на населените 

места и териториалните единици. Демографските данни на НСИ за периода 2010-

2016г. показват, че в община Чупрене за целия период са родени общо 116 деца, 

като средногодишният брой на родените е 17д. Ако се разгледат данните по отделни 

години се вижда, че най-висок брой раждания се наблюдава през 2010г. (20 случая), 

а най-нисък – през 2012г. – 13 случая. 

Коефициентът на раждаемост (брой родени на 1000д. от населението) 

средно за общината за периода 2010 - 2016г. е 8,3‰. През последните две години 

се наблюдава леко покачване на този показател (табл.№5). 

Смъртността (съответно коефициентът на смъртност) на населението бележи 

тенденция на нарастване за същия анализиран период. Броят на умрелите лица се 

запазва с по-високи стойности от тези, посочени за раждаемостта. По данни на НСИ 

(текуща демографска статистика) броят на смъртните случаи в община Чупрене 

общо за периода 2010 - 2016г. възлиза на 485д. (или средно по 69д. на година). 

Средногодишният брой на умрелите е с 52 по-висок от този на родените. Така само 

по линия на естествения прираст, общината губи средно годишно по 52д. от броя 

на населението си. 

Коефициентът на смъртност (брой починали на 1000д.) средно за общината 

за периода 2010 - 2016г. е 34,5‰. Пикът на този показател е през 2012г. (41,39‰). 

 

Таблица 5. Промени в показателите за естествено движение на населението в община 
Чупрене за периода 2010 -2016г 

Години Показатели Живородени Умрели 
Естествен 

прираст 

2010г. 
Брой 20 85 -65 

‰ 9.01 38.29 -29.28 

2011г. 
Брой 15 77 -62 

‰ 6.56 33.70 -27.13 

2012г. 
Брой 13 81 -68 

‰ 6.64 41.39 -34.75 

2013г. 
Брой 15 67 -52 

‰ 7.78 34.77 -26.99 

2014г. 
Брой 15 56 -41 

‰ 7.84 29.27 -21.43 

2015г. 
Брой 19 68 -49 

‰ 10.16 36.36 -26.20 

2016г. 
Брой 19 51 -32 

‰ 10.23 27.46 -17.23 

Източник: НСИ. Текуща демографска статистика. 

 

Естественият прираст на населението (като абсолютен брой и като коефициент) 

средно за общината е с отрицателни стойности. Средногодишният коефициент на 

естествен прираст за периода 2010-2016 е – 26,2‰ (фиг.№6). Ако се разгледа този 

показател по отделните години е видно, че той е най-неблагоприятен (с най-висока 

отрицателна стойност) през 2012г.(- 34,8‰), а най-благоприятен през 2016г. (-17,2‰). 

 



ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ    44 

 
Фигура 6. Естествено движение на населението на община Чупрене за периода 2010-2016г. 

 

Показателите за раждаемост / смъртност и естествен прираст на населението 

са важни не само от гледна точка на развитието на общината като цяло. Те 

обуславят и възможността на отделните населени места да се възпроизвеждат по 

естествен път. Ето защо е важно да се проследи динамиката на тези показатели не 

само по години, но и по отделните села (табл.№6).  

 
Таблица 6. Показатели за естественото движение на населението по населени места в 
община Чупрене към 2010 и 2016 г. 

Населени места Брой родени Брой умрели Естествен прираст 

2010г. 2016г. 2010г. 2016г. 2010г. 2016г. 

Община Чупрене 20 19 85 51 -65 -32 

с.Върбово 1 1 4 2 -3 -1 

с.Горни Лом 12 9 15 9 -3 0 

с.Долни Лом 0 1 9 6 -9 -5 

с.Протопопинци 0 0 4 5 -4 -5 

с.Репляна 0 1 16 5 -16 -4 

с.Средогрив 0 0 9 5 -9 -5 

с.Търговище 1 1 11 7 -10 -6 

с.Чупрене 6 6 17 12 -11 -6 

Източник: НСИ. Текуща демографска статистика. 

 

Данните сочат, че в по-малолюдните населени места или липсват раждания, или 

те са единични случаи. Причината за това е много влошената възрастова структура 

на населението в тези селища. Тук лицата във фертилна възраст или липсват, или са 

единици. За сметка на това, поради силно застарялото население в тези селища, 

смъртността е с по 4 и повече случаи годишно (Протопопинци, Върбово, Средогрив, 

Търговище). Единствено в с. Горни Лом се наблюдава нулев естествен прираст през 

2016г. (броят на родените е равен на броя на умрелите). 

Това състояние на естественото възпроизводство следва да бъде отчитано при 

прогнозните разчети, както за броя лица в специфичните възрастови контингенти (0-

2, 3-6, 7-14 и 15-18 годишна възраст), с които се съобразява развитието на обектите 

на образователната система, така и на стандартните възрастови контингенти, които 

формират работната сила и броя на заетите лица. 
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2.5.3.2. Механичен прираст 

Броят на населението, освен от естественото възпроизводство, е функция и от 

механичното движение. Процесът на изселване на населението и обезлюдяване 

на населените места през анализирания 7 годишен период не е така силно 

подчертан, както в предшестващите години. 

Механичният прираст в общината за периода 2010-2016г. е положителен, 

макар и с ниски стойности. Общият брой на заселените в общината лица за тези 7 

години е 363д. (или средногодишно тук се заселват по около 52д.). За същия период 

са се изселили общо 290д. (или средно на година по 41д.). Така на практика само от 

положителния механичен прираст населението на общината нараства общо със 73д. 

през разглеждания период, т.е. средногодишно с по 10 д. (табл.№7). 

 
Таблица 7. Промени в показателите за механично движение на населението в община 
Чупрене за периода 2010 -2016г. 

Години Показатели Брой заселени Брой изселени Механичен 

прираст 

2010г. 
Брой 57 57 0 

‰ 25.68 25.68 0.00 

2011г. 
Брой 41 44 -3 

‰ 17.94 19.26 -1.31 

2012г. 
Брой 31 29 2 

‰ 15.84 14.82 1.02 

2013г. 
Брой 62 40 22 

‰ 32.17 20.76 11.42 

2014г. 
Брой 65 38 27 

‰ 33.98 19.86 14.11 

2015г. 
Брой 51 45 6 

‰ 27.27 24.06 3.21 

2016г. 
Брой 56 37 19 

‰ 30.16 19.92 10.23 

Източник: НСИ. Текуща демографска статистика. 

 

Динамиката в коефициентите на заселване / изселване и механично движение 

на населението в общината не показва ясно изразена тенденция на плавно 

увеличаване или намаляване. Пикът на механичния прираст е през 2014г., а най-

ниски стойности постига този показател през 2011г., когато приема отрицателна 

стойност (фиг.№7). 

 



ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ    46 

 
Фигура 7. Механично движение на населението на община Чупрене за периода 2010 -2016г. 

 

Механичният прираст (разгледан по отделни населени места) показва, че като 

по-привлекателни за заселване се очертават селата Долни Лом и Чупрене. В 

същото време броят на изселените от общинския център е по-голям, което формира 

и ниския механичен прираст на населението в него. Изселванията са характерни 

за всичките населени места от общината. 

Въпреки наличието на положителен механичен прираст на населението в 

община Чупрене, той е с ниски стойности и не може да компенсира високите 

отрицателни нива на естественото възпроизводство. 

Средногодишните стойности на механичния прираст са положителни (10д.), а на 

естествения прираст са отрицателни (-52д.). Така на практика се изчислява общия 

действителен прираст на населението, който е с високи отрицателни 

стойности (-42д./годишно). Това е индикатор за наличие на трайна негативна 

тенденция на прогресивно намаляване на населението в община Чупрене. 

 

2.5.4. Полова структура 

Половата структура на населението на община Чупрене е с пропорции, близки 

до тези на страната. Преобладава броят на жените, които към 2016г. са 936д. или 

50,4% от общия брой лица в общината. Броят на мъжете за същата година е 921д. 

(или 49,6%). 

През последните няколко години се наблюдава незначително нарастване на 

относителния дял на мъжете от общия брой на населението в общината (от 48,7% 

през 2011г. до 49,6% през 2016г.). Погледнато в териториален аспект, мъжете са 

повече от жените само в селата: Долни Лом, Протопопинци, Репляна и Средогрив. 

 

2.5.5. Възрастова структура 

Възрастовата структура на населението е от особено значение за вземането на 

устройствени решения, касаещи развитието на някои базови функционални системи 

като „труд“ и „социална инфраструктура“. С оглед адекватното прогнозиране и 

планиране на развитието на посочените системи е необходимо да се анализират 

стандартните и специфичните възрастови групи. 

Стандартните възрастови групи от населението са контингентите „в под 

трудоспособна“, „в трудоспособна“ и „в над трудоспособна възраст“. Тези групи имат 
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отношение както към фактическото състояние, така и към прогнозите за броя на 

активното население (в т.ч. и броя на заетите лица). Тези групи определят трудовия 

потенциал на община Чупрене. Същите разчети се залагат и в устройствените 

решения за развитието на функционална система „труд“ в ОУПО. 

Специфичните възрастови групи от населението са контингентите от лица, 

които са обхванати от образователната система – 0-2 години, 3-6 години, 7-14 

години и 15-18 години. Тези възрастови групи са демографски фактор, който се 

отчита основно при параметрирането на потребностите от инфраструктура на 

образованието (като елемент на системата на „социалната инфраструктура“). 

Анализът на стандартните възрастови групи в разглежданата територия сочи, 

че подобно на преобладаващата част от общините в България, община Чупрене е с 

проблемна възрастова структура на населението (табл.№8). 

 
Таблица 8. Възрастова структура на населението на община Чупрене (по стандартни 
възрастови групи) за периода 2010-2016г. 

Години 

 

Общ брой 

население 
под трудоспособна 

възраст 

в трудоспособна 

възраст 

над 

трудоспособна 

възраст 

брой % брой % брой % 

2010 2220 246 11.1 989 44.5 985 44.4 

2011 2023 237 11.7 909 44.9 877 43.4 

2012 1957 237 12.1 895 45.7 825 42.2 

2013 1927 233 12.1 901 46.8 793 41.2 

2014 1913 241 12.6 888 46.4 784 41.0 

2015 1879 242 12.9 869 46.2 759 40.4 

2016 1857 246 13.3 864 46.5 747 40.2 

Източник: НСИ. Текуща демографска статистика. 

 

Анализът на данните показва, че стандартната възрастова структура на 

населението в общината е силно влошена. Населението в над трудоспособна 

възраст е с относителен дял, който се доближава до този на населението в 

трудоспособна възраст. Младото население (в под трудоспособна възраст) е с 

относителен дял три пъти по-нисък от този в над трудоспособна възраст. 

Тези възрастови съотношения подсказват, че възпроизводствените 

възможности на населението на общината са твърде ограничени. При тази 

възрастова структура се очертава неблагоприятно бъдещо демографско развитие 

на общината. 

Друга негативна тенденция е намаляването на абсолютния брой на 

населението в трудоспособна възраст. Това ограничава възможността на общината 

за формиране на достатъчно голям брой икономически активно население (вкл. и на 

работна сила). Този факт се отразява негативно върху развитието на 

функционална система „труд” в разглежданата територия. 

Статистическите данни за специфичните възрастови групи в община 

Чупрене също индикират за демографски проблеми. Броят на лицата в 

контингентите – от 0 до 2 години, от 3 до 6 години, от 7 до 14 години и от 15 до 18 

години е твърде нисък като абсолютни стойности (табл.№9). 
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Таблица 9. Възрастова структура на населението на община Чупрене (по специфични 
възрастови групи и по населени места) към 2016г. 

Населени места 

 

Брой 

общо 0 – 2 г. 3 – 6 г. 7 – 14 г. 15 - 18 г. 

Община Чупрене 1857 49 53 132 39 

с. Върбово 76 2 1 3 0 

с. Горни Лом 646 25 25 63 20 

с. Долни Лом 181 2 1 6 2 

с. Протопопинци 40 0 1 1 1 

с. Репляна 174 4 4 14 2 

с. Средогрив 119 0 2 6 1 

с. Търговище 134 2 2 4 3 

с. Чупрене 487 14 17 35 10 

Източник: НСИ. Текуща демографска статистика. 

 

Тези възрастови групи служат за оразмеряване на обектите на образованието в 

общината. Поради недостатъчния брой на лицата в специфичните възрастови групи 

се очертават потенциални проблеми, свързани с развитието и поддържането на 

образователните структури в територията – детски градини и училища. 

Тази трайна негативна тенденция е и причината за закриването на някои обекти 

на образованието в част от населените места в общината през последните няколко 

години. Към момента образователни обекти има само в двете най-големи населени 

места в общината – Чупрене и Горни Лом, но дори и те не функционират 

пълноценно. 
 

2.5.6. Етническа структура 

Структурата на населението по етнически признак също е представена по данни 

от преброяването през 2011г. Те включват броя на самоопределилите се лица по 

етнически признак. 

Етническата структура показва, че населението в община Чупрене е от две 

етнически групи: 

• българска етническа група – 1573д. (84%); 

• ромска етническа група -  300 д. (16%). 

Селищата, населени изцяло от българи са селата: Долни Лом, Протопопинци и 

Репляна. Ромската етническа група е представена най-добре в селата: Горни Лом 

(24,4%), Върбово (17,4%) и Чупрене (16,8%). 

 

2.5.7. Образователна структура 

Поради липса на по-актуална информация за образователното равнище на 

населението, неговата образователна структура е анализирана и оценена по данни 

от преброяването през 2011г. 

Анализът на образователната структура на населението показва, че в община 

Чупрене преобладава ниско образованото население (с основно и по-ниско 

образователно равнище). Съгласно резултатите от преброяването, към 2011г. ниско 

образованите лица в общината са 1090д., което представлява 55,8% от общия брой 

лица над 7 годишна възраст. Населението с високо (средно и висше) образование 

включва 865д., или 44,2% от населението (табл.№10). 
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Таблица 10. Население на 7 и повече навършени години по степен на завършено образование 
в населените места на община Чупрене към 2011г. 

Населени места 

Население по степени на образование 

Високо образовано (висше и 

средно образование) 

Ниско образовано (основно и 

по-ниско образование) 

брой % брой % 

Община Чупрене 865 44,2 1090 55,8 

с.Бостаните* 0 0 0 0 

с.Върбово 43 41,3 61 58,7 

с.Горни Лом 241 35,9 430 64,1 

с.Долни Лом 111 53,9 95 46,1 

с.Протопопинци 26 56,5 20 43,5 

с.Репляна  71 49,0 74 51,0 

с.Средогрив 75 54,3 63 45,7 

с.Търговище 70 51,5 66 48,5 

с.Чупрене 226 44,4 283 55,6 

Източник: НСИ. Резултати от преброяване на населението и жилищния фонд- 2011 г. 

Забележка: *Село Бостаните през 2011г. е без население. 

Най-голям е делът на лицата, завършили средно образование – 737д. (37,7%), 

следван от този на хората с придобито основно образование – 642д. (32,8%). Броят 

на лицата, завършили висше образование е едва 128, или 6,6% от населението. 

Останалата част от населението на общината (448д., или 22,9%) е с начално и по-

ниско образование. Броят на неграмотните лица е 16, което представлява едва 0,8% 

от населението над 7 годишна възраст в общината (фиг.№8). 

 

 
Фигура 8. Образователна структура на населението на община Чупрене към 2011г. 

 

В сравнение с 2001г. (когато също е наблюдавано образователното равнище на 

населението) се очертава тенденция на подобряване на неговото състояние. Така 

например, броят на лицата с висше образование нараства от 121 на 128д., а броят 

на лицата със средно образование се увеличава от 703 на 737д. За същия период е 

намалял броят на неграмотните лица – от 35 на 16 души. 

Анализът на данните показва, че не се наблюдават големи териториални 

различия (по населени места), както по отношение на високо образованите, 

така и по отношение на ниско образованите лица. Относителните им дялове 

варират в определени граници. 
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С по-високо образовано население е с. Протопопинци (56,5%), а с най-ниско 

образователно равнище е с. Горни Лом (35,9%). За общинския център с. Чупрене 

съотношението високо образовано / ниско образовано население е 44,4%/55,6%, 

което съвпада със средните за общината стойности. 

Значим фактор за ниското образователно равнище в някои населени места е и 

етническата структура на населението – селищата с по-компактно ромско 

население са и с по-неблагоприятна образователна структура (Горни Лом, 

Върбово и Чупрене). 

 

2.5.8. Икономическа характеристика на населението 

Населението има и много важна икономическа функция. Част от него формира 

контингента от икономически активни лица, в т.ч. и работната сила. В този смисъл, 

икономическата характеристика на населението се отчита като важен фактор за 

социално-икономическото развитие на общината. За тази цел човешкият ресурс се 

оценява по 3 базови параметъра – икономически активно население, заети/наети 

лица и безработица. 

2.5.8.1. Икономически активно население 

Икономически активното население по същество определя параметрите на 

работната сила. В тази категория попадат лицата във възрастовата група над 15 

годишна възраст, които са икономически активни. 

Данните за община Чупрене показват, че за 2016г. общият брой на населението 

на 15 и повече навършени години е 1611д. От тях само 452д. са икономически 

активно население (или едва 28,1%). Останалите 1159д. (или 71,9%) от лицата са 

икономически неактивни. 

Съпоставката на цитираните данни показва, че в община Чупрене делът на 

икономически активното население е по-малък от една трета от общия брой на 

населението над 15 години. Това е индикатор за непълноценното оползотворяване 

на трудовия потенциал на населението и се явява значим проблем за социално-

икономическото развитие на общината. Тази негативна тенденция е свързана и с 

последиците от икономическата криза в страната, която рефлектира пряко върху 

заетостта на населението. 

Териториалното разпределение на икономически активното население в 

общината не показва значими различия по населени места. 

С по-висок относителен дял на икономически активното население са само 

селата – Чупрене (42,6%) и Горни Лом (34,0%). В останалите шест населени места 

в общината икономически активните лица са с много нисък относителен дял. Това се 

дължи на много високия дял на населението в надтрудоспособна възраст в тези 

селища. 

Структурата на икономически активното население в общината се определя от 

броя (съответно относителния дял) на заетите/наетите и безработните лица. 
 

2.5.8.2. Заети / наети лица 

Тъй като статистическите наблюдения за броя и структурата на заетите лица са 

правени като цяло за община Чупрене, а не по отделни населени места, то и 

настоящите анализи и оценки на трудовата заетост на населението са изготвени на 

ниво община. Броят на заетите лица е един от индикаторите за състоянието на 

общинската икономика. 
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Към 2015г. общият брой на заетите лица в нефинансовия сектор на община 

Чупрене е 100д. Важна особеност, която следва да бъде отбелязана е, че част от 

работната сила на общината намира заетост извън нейните граници – в съседни 

области / общини. Тези лица се отчитат като заети не в община Чупрене, а по място 

на адресна регистрация на работните места, които са извън общината. За тези лица 

няма налична информация. 

Анализът на данните показва, че заетостта на населението по отделни сектори 

на икономиката е сравнително равностойна (табл.№11). 
 

Таблица 11. Динамика в броя и относителния дял на заетите лица в община Чупрене - по 
икономически сектори към 2010 и 2015г. 

Икономически сектори 

Брой заети лица 

/състояние към/ 

2010г. 2015г. 

брой % брой % 

Първичен (селско и горско стопанство) 30 28,8 38 38,0 

Вторичен (индустрия и строителство) 32 30,8 29 29,0 

Третичен (услуги) 42 40,4 33 33,0 

Общо 104 100,0 100 100,0 

Източник: НСИ. 

През разглеждания период най-устойчив е броят на заетите лица във вторичния 

сектор. Повече динамика се наблюдава в другите два сектора на икономиката. Броят 

на заетите в третичния сектор слабо намалява, за сметка на увеличение на заетите 

лица в първичния сектор на общинската икономика. 

Динамиката в броя на заетите/наетите лица за разглеждания период показва, че 

в икономическите отрасли протичат процеси, които говорят за постепенна промяна 

на икономическия профил на община Чупрене. 

По-подробни анализи и оценки на заетостта на населението в общината могат 

да бъдат намерени в т.2.6 „Икономика”. 

 

2.5.8.3. Безработица 

Като резултат от слабата динамика в броя на заетите лица и очерталата се 

тенденция на нарастване на дела на икономически неактивното население в община 

Чупрене, се увеличава и равнището на безработица (табл.№12). 

 
Таблица 12. Динамика в броя на безработните лица и в равнището на безработица в 
община Чупрене за периода 2010-2016г. (средногодишно) 

Показатели 
Брой към: 

2010г. 2012г. 2016г. 

1. Икономически активни лица (бр.) 965 710 581 

2. Регистрирани безработни (бр.) 124 194 305 

• в т.ч. до 29 години вкл. (бр.) 42 30 56 

• регистрация повече от 1 год. (бр.) 123 70 131 

3. Равнище на безработица (%) 12,85 27,32 52,50 

Източник. НСИ. 

 

Анализът на данните показва, че през разглеждания седемгодишен период 

община Чупрене е с високо равнище на безработица, като стойностите на този 

показател постепенно се увеличават и към 2016г. надхвърлят 50%. 

По професионален признак, най-висок е броят на безработните лица без 

квалификация (123д.), а броят на специалистите, останали без работа, е 18д. 
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Подобна е и структурата на безработните лица, съобразно признак „образование”. 

Безработните лица с основно и по-ниско образование са 110д., а на тези със средно 

– 74д. Младежката безработица (безработни лица до 29 год.) включва общо 56д., 

което представлява 18,4% от общия брой на безработните лица в общината.  

Броят на безработните лица, съотнесен към броя на заетите/наетите лица, 

също индикира за проблеми в пазара на труда в община Чупрене. 

 

2.6. Икономика 

 

2.6.1. Обща характеристика на общинската икономика 

Икономическият профил на община Чупрене е с аграрно-промишлена структура. 

Водещо място по редица основни икономически показатели заема първичният 

(аграрен) сектор (селско, горско и рибно стопанство). От първичния сектор (селско, 

горско и рибно стопанство) развити са както горското, така и селското стопанство. 

През последните две десетилетия  вторичния сектор (“Индустрия“), губи 

значимостта си, като едно от структуроопределящите предприятия (завод 

„Миджур“), преустановява дейността си през 2014 г. в следствие на авария. 

В периода 2010 - 2015 г. икономиката на община Чупрене продължава да  

изпитва последиците от икономическата криза от 2008-2009 г. Тази констатация се 

подкрепя и от данните за някои от основните икономически показатели, които 

характеризират състоянието на местната икономика. Най- добра илюстрация за това 

е инвестиционната активност на територията на общината, която е ниска. Преките 

чуждестранни инвестиции са с нулево изражение. 

Индикатори за мястото на общинската икономика в социално-икономическия 

комплекс на област Видин са относителните данни по някои показатели, отнесени 

към човек от населението. Тези данни са посочени в табл. №13. 

 
Таблица 13. Място на община Чупрене в областния и националния социално-икономически 
комплекс - 2015 г. 

 

Отн. показатели 

Стойност (лв. / човек) 

Община Чупрене Област Видин Р. България 

Произведена продукция 2907 6924 29370 

Нетни приходи 3843 7773 34532 

ДМА 6647 5793 16728 

Източник: НСИ; ТСБ – Видин и собствени изчисления 

 

По анализираните икономически показателя, община Чупрене е със скромно 

присъствие в областната и в националната икономика. Само по отношение на 

размера на ДМА/лице от населението, стойностите на община Чупрене са по-високи 

от тези за област Видин, но значително по-ниски от средните за страната. Данните 

за община Чупрене са индикатор за ограничените възможности на общинската 

икономика и за нейния потенциал. 

Икономиката на община Чупрене като степен на развитие се характеризира 

със следните параметри на основните икономически показатели за 2015 г.: 

• Брой предприятия от нефинансовия сектор – 53; 

• Размер на произведената продукция– 5 411  хил. лв.; 

• Приходи от дейността – 7 137  хил. лв.; 

• Брой заети лица – 100; 

• Размер на дълготрайните материални активи (ДМА) – 12 430 хил. лв. 



ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ    53 

Динамиката в развитието на икономиката в анализирания ретроспективен 

период (2010 - 2015 г.) бележи определени колебания по отделните икономически 

показатели. Това се проследява от данните в табл. №14. 

 
Таблица 14. Изменения в стойностите на основните икономически показатели на 
нефинансовите предприятия в община Чупрене за периода 2010 - 2015 г. 

 

Икономически показатели 

 

 

Години 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Брой предприятия 45 47 50 52 50 53 

2. Произведена продукция (хил. лв.) 1566 2960 3911 9442 3242 5411 

3. Приходи от дейност (хил. лв.) 2223 4572 5463 9049 5055 7137 

4. Заети лица (брой) 104 112 120 118 93 100 

5. Дълготрайни материални активи 

(хил. лв.) 

5173 6622 9818 8527 9336 12430 

Източник: ТСБ – гр. Видин 

Графичен израз на измененията в стойностите на три от основните 

икономически показатели за анализирания период е фиг.№9. 

 

 
Фигура 9. Динамика в основните икономически показатели на община Чупрене за периода 

2010 -2015 г. 
 

Анализът на данните от табл.№14 показва, че за периода 2010 – 2015 г. по 

три от показателите (произведена продукция, приходи от дейност и ДМА) се 

наблюдава пик през 2013 г. Основна причина за това е дейността на фирма 

„Миджур“ (ВИДЕКС) ЕООД, която през посочената година изпълнява голяма 

поръчка, преди да преустанови дейността си поради фактори от авариен характер. 

От 53 регистрирани предприятия в община Чупрене през 2015 г. преобладава 

делът на „микро“ с брой на заетите до 9 души и на „малките“ – с брой на заетите от 

10 до 49 души. В общината няма регистрирани средни и големи предприятия. 

Данните показват, че основният тип производствена и обслужваща единица е от 

типа „микро“ предприятие. Техният брой е най-голям в сектор „Услуги“ и по-
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конкретно в икономическите дейности „Търговия и ремонт на мотоциклети и 

автомобили“ и „Ресторантьорство и хотелиерство“. В аграрния сектор предприятията 

са от типа „микро“ и  „малки“. 

Един от основните индикатори за капитализацията на територията е размерът на 

дълготрайните материални активи. Техният размер в община Чупрене възлиза 

само на 12 430 хил. лв., което отнесено към един човек от населението е 6 647 хил. 

лв./човек. През анализирания период e постигнат ръст на ДМА повече от два пъти, 

което е един от индикаторите за развитие на т.нар. „фондоемка“ местна икономика. 

Половината от размера на ДМА са в икономическата дейност „Производство и 

разпределение на електрическа, топлинна енергия и на газообразни горива“. 

 

2.6.2. Секторна структура на общинската икономика  

 

2.6.2.1. Секторна структура на икономиката по класификация 

„първичен, вторичен и третичен сектор” 

Секторната структура на социално-икономическия комплекс на община 

Чупрене се характеризира с данни по икономическите показатели, отнесени към 

отделните сектори представени в табл. №15. 

 
Таблица 15. Секторна структура на социално-икономическия комплекс на община Чупрене – 
2015 г. 

 

 

Показатели 
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Предприятия – брой 53 15 9 29 

Произведена продукция (хил.лв.) 5411 2781 1451 1179 

Заети лица ( брой) 100 38 29 33 

ДМА (хил. лв.) 12430 2800 6633 2997 

Източник: ТСБ – Видин. 

 

Първичният сектор на икономиката на общината е с потенциали, които се 

формират от разполагаемите природни ресурси – селскостопански и горски фонд, 

традиции в развитието на селскостопанското производство и на използване на 

горския фонд. На този сектор към 2015 г. се падат 51,4% от обема на произведената 

продукция, а в предишните няколко години относителният дял на произведената 

продукция е значително по-нисък и варира в границите на около 12-24%. Ръстът на 

произведената продукция се дължи основно на зърнопроизводството. В аграрния 

сектор са ангажирани 38,0% от броя на заетите лица и са концентрирани около 

24,1% от размера на ДМА. Горското стопанство също участва в реализиране на 

икономически резултати в първичния сектор. На територията на общината е и 

Държавно горско стопанство (ДГС) „Миджур“, което е и единственото държавно 

предприятие, осъществяващо икономическа дейност на територията на общината. 

Основните му функции са свързани с дърводобив и стопанисване на горите от 

държавния горски фонд.  

 



ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ    55 

Вторичният сектор (преработваща промишленост и строителство), е силно 

засегнат както от извършеното преструктуриране на икономиката през последните 

две десетилетия, така и от последиците от икономическата криза, протекла в 

периода след 2008 г. По всички анализирани икономически показатели вторичният 

сектор се утвърждава на второ място в общинската икономика с изключение на 

стойностите за ДМА. Това се дължи на големите инвестиции в изграждане на МВЕЦ 

и ФВЕЦ, които през последните години перспективно се развиват в общината. След 

закриването на завода за обезопасяване на боеприпаси (завод „Миджур“) заетите и 

приходите от дейността на вторичния сектор силно намаляват. 

Третичният сектор се развива с относително по-устойчиви темпове от 

останалите два икономически сектора. Това се дължи основно на няколко отрасъла 

с обслужващ характер, сред които “Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети”, 

“Хотелиерство и ресторантьорство”,  “Транспорт, складиране и пощи” и др. 

Третичния сектор е свързан със степента на развитост на обслужващите функции на 

общината. Те са ориентирани основно към задоволяване на ежедневни потребности 

на населението. От отраслите с бюджетен характер, с по-устойчиво развитие са 

“Образование” и “Хуманно здравеопазване и социална работа”. В третичния сектор 

към 2015 г. са 54,7% от фирмите в общината. Това са основно предприятия от типа 

“микро” и „малки”, които са в сферата на търговията, туризма, транспорта. В 

третичния сектор са ангажирани 36,0% от общия брой на трудово заетите лица в 

общината. По показателя произведена продукция третичният сектор отстъпва на 

вторичния и първичния. По показател ДМА секторът се изравнява с първичния, като 

стойностите са малко по-ниски, което е показател, че не се изгражда нова 

инфраструктура за реализиране на обществено – обслужващи дейности и туризъм. 

Динамиката в развитието на два от анализираните икономически показатели 

за периода 2010-2015 г. – брой предприятия и произведена продукция за трите 

икономически сектора е представена в табл.№16 и 17. 

 
Таблица 16. Промени в броя на предприятията в община Чупрене по икономически сектори 
за периода 2010-2015 г. 

 

Икономически сектори 

Произведена продукция (хил. лв.) към: 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Общо 45 47 50 52 50 53 

първичен сектор 8 8 9 13 13 15 

вторичен сектор 8 11 13 13 11 9 

третичен сектор 29 28 28 26 26 29 

Източник: ТСБ – Видин 

 

Анализът на данните от табл. №17 показват, че за анализирания шест 

годишен период не се наблюдава съществена динамика в броя и в разпределението 

на предприятията по икономически сектори, като след 2012 г. се наблюдава малък 

ръст в предприятията от първичния сектор. 
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Таблица 17. Изменения в показателя „Произведена продукция“ в община Чупрене за периода 
2010-2015 г. – по икономически сектори 

 

Икономически сектори 

Произведена продукция (хил. лв.) към: 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Общо 1566 2960 3911 9442 3242 5411 

първичен сектор 269 838 950 1147 883 2781 

вторичен сектор 632 1285 2278 7517 1688 1451 

третичен сектор 665 839 683 778 671 1179 

Източник: ТСБ – Видин 

 

Ръстът в размера на произведената продукция във вторичния сектор за 2013 г. 

се дължи на голямото нарастване на произведената продукция в преработващата 

промишленост, основно на фирма „Миджур“ (ВИДЕКС ЕООД), и на производството 

на електроенергия. След преустановяване на дейността на завода в следствие на 

авария през 2014 г. най-голям дял в произведената продукция има първичният 

сектор. 

 

2.6.2.2. Основни икономически сектори в общинската икономика по 

КИД - 2008 

 

Констатираните промени в секторната структура на икономиката са резултат от 

измененията, настъпили в отделните икономически дейности. За някои от тях те са 

положителни, а за други е налице неблагоприятно развитие. Икономическите 

сектори в общината са представени в табл. №18. Анализите на данните от 

посочената таблица показват, че основно място в местната икономика имат няколко 

сектора – „Селско, горско и рибно стопанство“, “Преработваща промишленост”, 

„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на 

газообразни горива“, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ и 

„Хотелиерство и ресторантьорство“.  

 
Таблица 18. Състояние на икономическите сектори в общината (по основни икономически 
показатели) – 2015 г. 
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Общ. Чупрене 53 5411 7137 100 12430 

А. Селско, горско и рибно стопанство 15 2781 3691 38 2800 

C. Преработваща промишленост 4 49 66 ** 510 

D. Производство и разпределение на 

електрическа и топлоенергия и на 

газообразни горива  5 1402 1681 29 6123 

G.Търговия; ремонт на автомобили и 

мотоциклети 13 126 551 17 ** 

I. Хотелиерство и ресторантьорство 9 ** 566 ** ** 

Източник:ТСБ – Видин, **Конфиденциална информация 
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За част от секторите информацията е с конфиденциален характер, което не 

дава възможност да се направят обективни и пълни сравнителни анализи. 

Информацията за някои сектори, отнасяща се за предишни години – 2010, 2011, 

която не е с конфиденциален характер, показва че в третичния сектор, освен 

посочените „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Хотелиерство и 

ресторантьорство“ с относително добро развитие са и такива отрасли с бюджетен 

характер като „Образование“, „Хуманно здравеопазване  и социална работа“, 

„Административно управление“. 

 

2.6.3. Селско, горско и рибно стопанство (сектор А) 

В този сектор на местната икономика се включва селското, горското и рибното 

стопанство. От тези отрасли в икономиката на община Чупрене с най-голяма тежест 

е селското стопанство. То има водещи позиции по основните икономически 

показатели. 

Селско стопанство 

Основен ресурс за развитие на разглеждания икономически отрасъл е ценната 

обработваема земя, която е включена във фонда на земеделските земи. По данни 

за 2012 г. структурата на обработваемите земеделски земи в общината е с обща 

площ на земеделските земи – 123371 дка, като от тях: ниви – 28863 дка, лозя –1036 

дка, други трайни насаждения – 41 дка и ливади и пасища – 93431 дка. 

Общият брой на земеделските стопанства, регистрирани на територията на 

общината е 363, стопанисващи малко над 107000 дка използваеми земеделски 

площи. Средният размер на използваемата земеделска площ от едно земеделско 

стопанство е малко под 30 дка. 

В структурата на земеделските стопанства преобладават много малките и 

малките: 

• Брой земеделски стопанства с размер на използваемата земеделска площ до 

10 дка – 207 бр. 

• Брой земеделски   стопанства с размер на използваемата земеделска площ  

от  10 до 20  дка – 100 бр. 

Средни стопанства с размер на използваемите земеделски площи от 200 до 500 

дка и над 500 дка са единици. Най-големият земеделски производител на 

територията на общината е ЕТ – “ВЕНТО – Тошко Тодоров”, с. Протопопинци. 

 
Таблица 19. Брой на селскостопанските производители по категории в община Чупрене 
към стопанската 2012/2013г. (по населени места) 
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с. Върбово 11 6 5 4 267 

с. Горни Лом 4 3 1 2 1302 

с. Долни Лом 8 4 4 4 1683 
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с. Протопопинци 8 3 5 4 1987 

с. Репляна 13 8 5 7 1011 

с. Средогрив 11 4 7 3 540 

с. Търговище 10 4 6 2 3681 

с. Чупрене 8 1 7 4 6399 

Общо за общината 73 33 40 30 16870 

Източник: Областна дирекция „Земеделие” - Видин. 

 

Растениевъдството е по-добре развитият подотрасъл на селското стопанство. 

От земеделските култури, отглеждани на територията на общината с по-големи 

засети площи са зърнените (основно пшеница) и някои технически култури – 

маслодаен слънчоглед. През стопанската 2013/2014 година, площите засети с 

пшеница са твърде ограничени – около 2500 дка, а на тези със слънчоглед – 1000 

дка. С относително по-големи площи са тези засети с тритикале – 712 дка, а от 

фуражните култури –  с люцерна 840 дка. За предходните години данни са 

представени в табл. №20. 

 
Таблица 20. Структура на засетите площи в община Чупрене по видове култури и средни 
добиви от тях за периода 2007-2013г. 

Култура 
Засети площи (дка) Среден добив (кг/дка) 

2007г. 2010г. 2013г. 2007г. 2010г. 2013г. 

Пшеница 1500 1300 2400 100 260 252 

Царевица (зърно)   5   350 

Овес   17   150 

Тритикале   712   300 

Слънчоглед  555 1000  150 180 

Люцерна   840   1000* 

Шипка   20   ** 

Ягоди   30   50 

Малини   20   25 

Картофи   11   1000 

Орехи   14   ** 

Източник: Областна дирекция „Земеделие” - Видин. 

Забележка: „* ”– зелена маса; „ ** ” – не плододават. 

 

Влияние върху развитието на земеделието оказва и размерът на поливните 

площи. Състоянието на напоителните съоръжения на територията на общината е 

лошо. Двата микроязовира се нуждаят от ремонтни дейности, а изградените в 

миналото напоителни канали към тях не функционират. На практика в община 

Чупрене няма работеща хидромелиоративна система. 

За да се проследят традициите в развитието на растениевъдния отрасъл в 

община Чупрене обаче, не е достатъчен само анализ на моментното състояние на 

отрасъла към дадена стопанска година. Историческата справка показва, че въпреки 

планинския и хълмист характер на релефа, в миналото земеделието е било доста 

широко застъпен отрасъл на икономиката в общината. Отглеждали са се предимно 

традиционни култури, като пшеница и царевица, и в по-малки количества – 

слънчоглед, овес, люцерна и картофи. Общината има традиции и в отглеждането на 

ягоди и малини, за които в миналото са били устроени значими площи от 

насаждения. Поради големия обем продукция от тези масиви, тяхната обработка се 

е извършвала организирано (чрез бригади). Овощарството не е било застъпено в 

голяма степен и не е играло значителна роля в земеделието на общината. 
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След унищожаване на агро-промишлените комплекси (АПК), земеделието изпада 

в криза. Направени се опити за съживяване на отрасъла, посредством отделни 

частни инициативи, но те са сравнително малки като капиталовложения и не 

отговарят на изискванията за модерно растениевъдство. През последните години 

известни инвестиции в отрасъла са правени и по оперативните програми на 

Европейския съюз. В резултат на това, растениевъдството в община Чупрене през 

последните години започва бавно да се съживява. Степента на развитие на 

земеделието в отделните села е различна (в зависимост от даденостите на 

съответното землище), но като цяло няма крупни земеделски площи. В отделни 

случаи те достигат до 2000-2500 дка. 

По данни на общинската администрация към 2014г. по-големите земеделски 

площи са концентрирани в землищата на салата – Репляна, Чупрене, Търговище и 

Средогрив. В землището на с. Репляна са разработени: 200 дка картофи, 320 дка 

люцерна и 280 дка малини. В землищата на селата Чупрене и Търговище са 

засадени около 900 дка люцерна. 

През последните години започва слабо възстановяване и на традиционните за 

общината насаждения от ягоди и малини. В землищата на селата Средогрив и 

Търговище са засадени около 600 дка ягоди и малини. 

В община Чупрене, в сравнително ограничен мащаб, се развиват и някои форми 

на алтернативно земеделие (събиране на билки, гъби и горски плодове). Тази 

дейност обаче, е силно зависима от конкретните климатични дадености на 

съответната година и не може да представлява устойчив източник на доходи за 

местното население. Тя има по-скоро спомагателен характер и е ограничен източник 

на средства предимно за социално слаби лица. 

На територията на община Чупрене няма изградени пунктове за събиране и 

изкупуване на земеделски продукти. Липсват и предприятия за преработка или 

складове за съхранение на добитата продукция. Съществува инвестиционно 

намерение бившата фурна в село Средогрив да бъде преустроена в хладилна база 

за съхранение на плодове (ягоди и малини), но на този етап инициативата не е 

реализирана. 

През последните години се наблюдава перманентен, макар и слаб интерес към 

инвестиции в растениевъдния отрасъл в общината, но до този момент не са 

реализирани конкретни по-мащабни инвестиционни инициативи. 

 

Животновъдството е по-слабо развит подотрасъл. То е отстъпило от добрите 

си позиции в миналото и сега заема подчинена роля в аграрния сектор на общината. 

Днес основното предназначение на животновъдството е за задоволяване на 

собствени потребности. Единици са животновъдните ферми с по-голям брой 

животни. Броят на отглежданите животни през 2013/2014 стопанска година е както 

следва: 

• Говеда – 212 бр. с очертана тенденция за намаляване на броят им; 

• Овце – 1580 бр. също с очертана тенденция за намаляване на този брой; 

• Кози – 580 бр. с тенденция за намаляване на броят им; 

• Пчелни семейства – 670 бр. 

Данни за предишните периоди са посочени в табл. №21. 
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Таблица 21. Динамика в броя на селскостопанските животни в община Чупрене за периода 
2007-2013 г. 

Видове животни 
Брой към: 

2007г. 2009г. 2013г. 

Говеда 292 285 212 

       в т.ч. крави 193 188 151 

Овце 2252 2280 1580 

       в т.ч. овце – майки 2086 2054 1384 

Кози 1429 1250 579 

       в т.ч. кози – майки 1106 1086 495 

Свине 164 28 18 

       в т.ч. свине – майки 15 2 0 

Зайци 208 183 220 

Пчелни семейства 712 705 647 

Източник: Областна дирекция „Земеделие” - Видин. 

 

Анализът на данните показва, че водеща роля в животновъдството на община 

Чупрене има овцевъдството. На второ и трето място се нареждат отглеждането на 

кози и говеда. Все по-устойчив е и броят на пчелните семейства. 

В общината има много добри условия за развитие на посочените дейности, както 

и традиции в тази област. В минало животновъдството в разглежданата територия е 

било разгърнато в значителни мащаби, но през последните години броят на 

отглежданите животни значително е намалял. Изграденият навремето сграден фонд 

е разрушен или е закупен от частни собственици. Към настоящия момент голяма 

част от животните се отглеждат в личните стопанства с цел самозадоволяване на 

населението. 

През последните години се наблюдава известно съживяване и в този отрасъл на 

общинската икономика, но инвестициите са много ограничени и не отговарят на 

съвременните технологични и хигиенни изисквания в сектора. 

Частни инициативи са довели до създаването на няколко малки съвременни 

животновъдни ферми, в които се отглеждат овце, кози и говеда (табл. №22). 

 
Таблица 22. По-големи животновъдни ферми в община Чупрене към м. април 2014 г. 

Видове животни Населено място Брой ферми Брой животни 

Говеда 

с. Чупрене 1 36 

с. Средогрив 1 70 

с. Долни Лом 1 100 

Говеда (общо):  206 

Овце 

с. Горни Лом 3 120 

с. Средогрив 2 170 

с. Репляна 1 400 

Овце (общо):  690 

Кози 
с. Средогрив 1 50 

Кози (общо):  50 

Източник: Общинска администрация - Чупрене. 

 

Анализът на данните показва, че най-значими инвестиции са направени в 

овцевъдството. Най-голямата овцевъдна ферма е разположена в землището на 

село Репляна. В нея се отглеждат 400 броя животни от автохтонната порода 

„Реплянска овца”. Съществуват инвестиционни намерения за разширяване на 

дейността на фермата. В момента се изгражда и мандра, ситуирана в бившия 

стопански двор на селото, в която ще се преработва добитата от фермата 
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продукция. Това е и единственото предприятие за преработка на продукция от 

местното животновъдство на територията на община Чупрене. 

Другият перспективен за общината подотрасъл – пчеларството също бележи 

устойчив растеж. По данни на общинската администрация, към 2014г. в 

разглежданата територия се отглеждат близо 1000 пчелни семейства. Те са 

разпределени между голям брой стопани, които осъществяват тази дейност по-скоро 

като спомагателна към основното им занимание и допълнителен източник на 

доходи. Потенциалът на територията в това отношение не се използва изцяло. 

Благоприятните природо-географски условия, наличието на достатъчно горски и 

ливадни формации и много доброто екологично състояние на средата са 

предпоставка за по-мащабно и пълноценно разгръщане на тази икономическа 

дейност. 

През последните години се появява и инвестиционен интерес за увеличаване на 

броя на отглежданите говеда и кози на територията на общината, но реални 

инвестиционни действия на този етап не са предприети. 

 

Горско стопанство 

Това е другият отрасъл в сектора „Селско, горско и рибно стопанство“. До 

голяма степен развитието на горското стопанство в общината е предопределено от 

физикогеографските ѝ особености – наличие на планински територии с висока 

горска лесистост. Горските територии обхващат над 50 % от площта на общината. 

Горският фонд в общината  попада в границите на ДГС “Миджур”. Горите и 

горските площи формират различни по големина и по дървесен състав комплекси. 

Същите са разположени основно в северната и южната част на горския фонд, 

стопанисван от ДГС „Миджур“. Икономическата дейност на ДГС „Миджур” е свързана 

основно с дърводобив и ловен туризъм. 

От общата площ на горския фонд (19149 ха по данни от ДГС) залесената площ е 

в размер на 18 260 ха. Незалесената дървопроизводителна площ е 244 ха, а 

недървопроизводителната – 855 ха.  

 
Таблица 23. Площоразпределение на горския фонд в община Чупрене към 2016 г. 
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Държавни гори 12 255,6  48,0 585,4 12 889  67,31 

Частни гори 2 662,9  2,6 27,5 2 693  14,06 

Общински гори 3018,8 1,5 115,7 3 136  16,38 

Гори на религиозни организации 51,6 - 2,4 54 0,28 

Гори на юридически лица и 

организации 
373,9 0,7 2,4 377 1,97 

Всичко 18 260  52,8 733,4  19 149      100,0 

Източник: Общинска администрация - Чупрене. 

 

Анализът на данните показва, че залесените площи заемат 95,36% от общата 

площ на горския фонд. Недървопроизводителните площи са около 4%. По формата 
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на собствеността преобладават държавните гори (67,31%), следвани от общинските 

(16,38%) и частните (14,06%) гори. 

По вида на горите, включени в горската площ на ДГС „Миджур“ се очертава 

следната им структура: 

 Иглолистни гори – 3 369 ха , или 18,13% от общата площ на горите; 

 Широколистни  високостеблени- 6 340 ха, или 34,12%; 

 Нискостеблени – 2 158 ха, или 11,61%; 

 Издънкови за превръщане -  6 715 ха, или 36,14%. 

 

Дърводобив 

Дърводобивът се извършва съгласно предвижданията на Горскостопанския 

план. Общият размер на средногодишното ползване на дървесина към 2013г. е в 

размер на 7630 м3 от всички видове сечи, в т.ч.: 

• възобновителна сеч – 3987 м3; 

• отгледна сеч – 3423 м3; 

• санитарна сеч – 129 м3; 

• сеч на надлесни дървета – 88 м3; 

• реконструкционна сеч – 3 м3. 

В тясна връзка с дърводобива се развива и дървообработването в общината. В 

село Горни Лом функционират два дърводелски цеха. 

Освен за дърводобив, в горския фонд на общината се осъществяват и дейности 

по събиране на билки и горски плодове – бял равнец, кантарион, липов цвят, шипков 

плод, мащерка, риган и други. 

 

Лов и спомагателни дейности 

В горския фонд на общината се осъществява ловна дейност. Община Чупрене е 

с традиции в областта на дивечовъдството и ловно-стопанската дейност. За целите 

на лова е изградена и съответната ловна инфраструктура. Тя включва: 

• над 20 дка дивечови ниви; 

• общо 7 чакала за наблюдение на дивечовите запаси и трофеен отстрел на 

дивеча; 

• 30 ха дивечова ограда, в която по проект „Реинтродукция на балканската 

дива коза в Западна Стара планина” на Оперативна програма „Околна среда”, се 

размножава балканската дива коза. 

Ловната дейност и туризъм се обслужват от две ловни бази с по 12 легла. 

 

Рибно стопанство 

Рибното стопанство не е широко застъпено в общинската икономика. 

Община Чупрене е сключила договор с юридическо лице за отдаване под наем 

на язовир „Търговище” с цел рибовъдство. Други действащи към момента рибарници 

в територията няма. Липсва и инвестиционна инициатива към развиване на подобен 

род икономическа дейност. 

 

2.6.4. Преработваща промишленост (сектор С) 

В този сектор са включени „Производство на изделия от дърво” с основен 

производител ТПК „23 септември”, намираща се в землището на с. Горни Лом и 

„Производство на храни, напитки и тютюневи изделия” с дейност 
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осъществявана от няколко малки и микро фирми, като водеща роля има ЕТ 

„ВЕНИДОС” (с. Чупрене), която произвежда безалкохолни напитки. 

През последните години не се наблюдава инвестиционен интерес към развитие 

на други форми на икономическа дейност. Налице са отделни малки инициативи. 

Например в землището на с. Търговище съществува инвестиционно намерение за 

разкриване на цех за бутилиране на алкохолни напитки. 

В сектора е развито и „Производството на други химически продукти” с 

основен представител Завод „Миджур”, който е собственост на „ВИДЕКС” АД и се 

намира в землището на с. Горни Лом. Това предприятие е за производство на 

взривни вещества, както за износ, така и за вътрешния пазар. В миналото заводът е 

осигурявал близо 250 работни места, но през последните години персоналът е 

редуциран значително, като в следствие на авария през 2014 г. дейността на завода 

се преустановява. Има заявено инвестиционно намерение за друг тип 

производствена дейност, която да се реализира на територията на завода с 

осигуряване до 50 работни места. 

2.6.5. Производство и разпределение на електрическа и топлинна 

енергия и на газообразни горива (сектор D) 

Като много малка, община Чупрене е с ограничени потенциали за развитие на 

промишлени дейности. Статистическите данни по основните икономически 

показатели определят като структуроопределяща икономическата дейност 

„Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и на газообразни 

горива“. Тя е свързана с дейността на  Каскада „Горни Лом“, включваща 3 малки 

ВЕЦ (ВЕЦ „Китка“, ВЕЦ „Горни Лом“ и ВЕЦ „Миджур“) и 5 микро ВЕЦ  (МВЕЦ „Флеш“, 

МВЕЦ „Мега 1“, МВЕЦ „Бързи вир“, МВЕЦ  „Манастирка“ и МВЕЦ „Чупрене 1”). 

Водноелектрическите централи са разположени в поречията на реките Лом, Бърза, 

Краставичка, Манастирка в землищата на селата Горни Лом, Долни Лом и Чупрене. 

В разглежданата икономическа дейност се включват и изградените през 2012 г. 2 

фотоволтаични парка в землищата на селата Долни Лом и Върбово. 

 
Таблица 24. Водноелектрически централи (МВЕЦ) на територията на община Чупрене към 
2016г. 

№ Наименование Землище Собственост 

1. ВЕЦ „Китка” с. Горни Лом „РУНО – Казанлък” АД 

2. ВЕЦ „Горни Лом” с. Горни Лом „РУНО – Казанлък” АД 

3. ВЕЦ „Миджур” с. Горни Лом „РУНО – Казанлък” АД 

4. МВЕЦ „Флеш” с. Горни Лом „ФЛЕШ” ЕООД 

5. МВЕЦ „Мега 1” с. Долни Лом „Мегастрой – 2004” ЕООД 

6. МВЕЦ „Бързи вир” с. Горни Лом „Биоенергийни технологии” ЕООД 

7. МВЕЦ „Манастирка” с. Чупрене „СТИС” ЕООД 

8. МВЕЦ „Чупрене 1” с. Чупрене „Мантех” ЕООД 

Източник: Общинска администрация - Чупрене. 

 

По данни на Басейнова дирекция „Дунавски район” – Плевен към 01.03.2017г. са 

издадени още 6 разрешителни за водовземане от повърхностен воден обект на 

територията на община Чупрене, с цел изграждане на ВЕЦ и МВЕЦ. Те се намират в 

землищата на селата: Горни Лом (4бр.), Долни Лом (1 бр.) и Чупрене (1бр.). 

 
Таблица 25. Фотоволтаични електрически централи (ФВЕЦ) на територията на община 
Чупрене към 2016 г. 

№ Наименование Землище Собственост 



ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ    64 

1. ФВЕЦ „Върбово” с.Върбово ЕТ „ЗДДРАВКАУ - Здравко Съботинов” 

2. ФВЕЦ „Долни Лом” с.Долни Лом ЕТ „СОЛАРИС – Здравка Вълкова” 

Източник: Общинска администрация - Чупрене. 

 

2.6.6. Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (сектор G) 

От дейностите с нефинансов характер в общината е застъпена „Търговия; 

ремонт на автомобили и мотоциклети“. Основни фирми в тази сфера са 

потребителни кооперации (ПК) “Братство” с. Чупрене, ПК „Доверие“ – с. Горни Лом и 

ПТК „Светлина“ – с. Долни Лом. Същите извършват дейност в сферата на 

търговията и някои други обслужващи дейности. Икономическите показатели сочат, 

че търговската дейност в община Чупрене не е достатъчно добре развита. Тя е 

представена най-вече от дейността на няколко частни фирми. Дейността на 

потребителските кооперации е със затихващи функции и се свежда основно до 

събиране на наеми от търговските площи. 

 

2.6.7. Хотелиерство и ресторантьорство (сектор I) 

Друга икономическа дейност, която е представена в местната икономика е 

„Хотелиерство и ресторантьорство“. Нейното развитие е функция от природните 

дадености на общината, запазената чиста околна среда, както и някои дадености с 

антропогенен характер. От природните забележителности привлекателни за 

туристите са биосферен резерват „Чупрене“, защитената местност „Миджур“, 

пещерите „Леви и Десни Сухи печ”  в землището на с. Долни Лом, изградените 10 

екопътеки и др. От антропогенните туристически ресурси по-интересни са 

Часовниковата кула в с. Чупрене и няколко от църквите в селата на общината. 

Икономическите резултати от дейността „Хотелиерство и ресторантьорство“ са 

свързани с дейността на наличната туристическа инфраструктура. В регистъра на 

средствата за подслон и заведенията за хранене на територията на община Чупрене 

са включени туристическа спалня в с. Чупрене, две хижи („Горски рай“ и „Миджур“ и 

Ловен дом в местн. „Бела вода“), две къщи за гости и други, представени в т.2.10 

Зелена система, отдих и туризъм. Тези обекти са от ниска категория – една и две 

звезди. Икономическата дейност свързана с туризма е слабо развита. 

 

2.7. Обитаване 

 

Функционална система „обитаване” е от изключително важно значение при 

устройственото планиране на населените места, тъй като изисква значителни 

териториални ресурси. Анализът на обитаването има социално-икономически 

характер. Той изследва количествените и качествените параметри на жилищата и 

жилищните сгради, като прави обобщена оценка на постигнатите нива на жилищно 

задоволяване в общината. За основа на анализа са използвани резултатите от 

последното проведено в страната преброяване на населението и жилищния фонд 

през 2011г. (НСИ). 

 

2.7.1. Количествени параметри на жилищния фонд 

Резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд показват, че 

към 2011г. в община Чупрене има 2308 броя жилища и 2280 броя жилищни 

сгради. Сравнението между посочените два показателя доказва, че в общината 

преобладават еднофамилните жилищни сгради. 
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За да се установи какво е развитието на жилищния фонд в общината, трябва да 

се съпоставят някои обобщени данни по основните показатели за периода между 

двете последни преброявания  - 2001г. и 2011г. (табл.№26). 

 
Таблица 26. Динамика в жилищния фонд на община Чупрене за периода 2001-2011г. 

Показатели 
Състояние към: 

2001г. 2011г. 

Общ брой жилища 2762 2308 

Полезна площ на жилищата (м²) 157837 157837 

в т.ч. жилищна площ (м²) 123320 122781 

Източник: НСИ.  

 

През анализирания период се наблюдава намаление на броя на жилищата, 

запазване на размера на полезната площ на жилищата и намаляване на т.нар. 

„чиста жилищна площ”. Причините за редуцирането на броя на жилищата в 

общината са основно от демографски характер. Намаляването на броя на 

населението в разглежданата територия води до намаляване и на потребността от 

жилища. Друг фактор е постепенното амортизиране и компрометиране на 

съществуващия сграден фонд. В общината почти няма строителство на нови 

жилища за постоянно обитаване. 

За да се установи жилищният стандарт на населението в община Чупрене е 

необходимо да се анализират по-подробно характеристиките на жилищния фонд 

(табл.№27).  

 
Таблица 27. Характеристика на жилищния фонд в община Чупрене (по населени места) към 
2011г. 

Населени места Население 
Жилища 

(брой) 

Полезна 

площ (м²) 

Жилищна 

площ (м²) 

Жилищна 

площ на 

човек (м²) 

Община Чупрене 1957 2308 157837 122781 62,7 

с. Бостаните 0 6 405 353 0,0 

с. Върбово 95 254 14216 10538 110,9 

с. Горни Лом 669 490 33242 23367 34,9 

с. Долни Лом 202 271 22936 18258 90,4 

с. Протопопинци 41 128 8653 5522 134,7 

с. Репляна 154 217 13328 12454 80,9 

с. Средогрив 135 190 13458 11257 83,4 

с. Търговище 132 257 17438 14540 110,2 

с. Чупрене 529 495 34161 26492 50,1 

Източник: НСИ. Резултати от преброяването на населението и жилищния фонд – 2011 г. 

 

Съпоставката между броя на жилищата и тяхната полезна площ показва, че 

средната площ на 1 жилище в община Чупрене към 2011г. е 68,4м². 

Друг важен параметър, определящ жилищния стандарт на населението, е 

съотношението между общата полезна площ на жилищата и чистата жилищна площ. 

Данните показват, че в община Чупрене жилищният стандарт е доста висок – 

62,7м2/обитател. Най-нисък е този показател за двете най-големи села в общината 

– Горни Лом (34,9м²) и Чупрене (50,1м²). В по-малките населени места, поради 

незначителния брой на населението в тях, разглежданият показател е с много 

високи стойности – над 100м2/обитател (с. Върбово, с. Протопопинци и с. 



ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ    66 

Търговище). В останалите населени места в общината този показател се движи 

около 80-90м2/обитател (с. Долни Лом, с. Репляна и с. Средогрив). 

По-ниски обаче са показателите, ако се разглежда жилищната площ на човек 

само в обитаваните жилища. Средно за общината за 2011г. тази стойност е по-ниска 

– около 27,3м2. В устройственото планиране обаче, е възприето да се използва 

стандартното съотношение между цялата налична жилищна площ (не само в 

обитаваните жилища) и общия брой на населението. 

Намаляването на броя на населението в територията се отразява и върху 

използваемостта на жилищния фонд в общината. Само 946 от общо 2308 броя 

жилища са обитавани, което представлява едва 41,0% от общия им брой. С над 

100 обитавани жилища са само три от селата в общината – Горни Лом, Чупрене и 

Долни Лом. Значителен е броят на необитаваните жилища – 1362, или 59% от 

общия брой жилища в община Чупрене. Във всички населени места броят на 

необитаваните жилища е голям. С над 40% необитавани жилища са селата – 

Чупрене, Долни Лом, Репляна и Търговище. 

 

2.7.2. Качествени параметри на жилищния фонд 

Жилищният фонд се оценява и по някои качествени параметри като: форма на 

собственост, брой на стаите в отделните жилища, степен на благоустроеност и 

конструктивни особености. 

 

• Форма на собственост 

Преобладаващата част от наличните към 2011г. 2308 жилища в общината са 

частна собственост. По статута на собственост, жилищата в община Чупрене се 

разпределят както следва: 

o собственост на частни физически лица – 2267 жилища (98,2%); 

o собственост на частни юридически лица – 12 жилища (0,5%); 

o собственост на държавата или общината – 29 жилища (1,3%). 

Жилищата, които са държавна и общинска собственост, са локализирани в две 

от селата в общината – Чупрене и Долни Лом. 

 

• Структура на жилищата по брой на стаите в тях 

В структурата на жилищата в община Чупрене (по брой на стаите в тях) 

преобладават многостайните жилища – с три и повече стаи (табл.№28).  

 
Таблица 28. Разпределение на жилищата по брой на стаите в тях в населените места в 
община Чупрене към 2011 г. 

Населени места 

Жилища по брой на стаите (бр.) 

Общ 

брой 

1 

стая 

2 

стаи 

3 

стаи 

4 

стаи 

5 

стаи 

над 6 

стаи 

Община Чупрене 2308 99 408 779 642 205 175 

с. Бостаните 6 0 0 5 1 0 0 

с. Върбово 254 23 79 110 39 3 0 

с. Горни Лом 490 33 61 118 167 57 54 

с. Долни Лом 271 4 27 99 76 35 30 

с. Протопопинци 128 10 37 56 14 6 5 

с. Репляна 217 4 23 61 78 15 36 

с. Средогрив 190 0 26 38 66 44 16 

с. Търговище 257 20 44 88 95 5 5 

с. Чупрене 495 5 111 204 106 40 29 
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Източник: НСИ. Резултати от преброяването на населението и жилищния фонд – 2011 г. 

 

Анализът на данните показва, че броят на многостайните жилища е 1801 от 

общо 2308, или 78,0% от всички налични жилища. Броят на малките жилища в 

общината (с 1 или 2 стаи) е малък – 507 жилища, или 22,0% от общия им брой.  

 

• Степен на благоустроеност 

Анализът на данните показва, че всичките 2308 жилища в община Чупрене са 

електроснабдени и водоснабдени. 

От общо 946 обитавани жилища в общината, 211 жилища са без баня, или 22,3% 

от общия им брой. Останалите 735 жилища (77,7%) са снабдени с баня, 

разположена в или извън жилището. 

Обитаваните жилища с баня, разположена в самото жилище, са 560, което е 

около 59,2% от общия им брой. Най-голям брой обитавани жилища с баня в самото 

жилище има в селата Горни Лом и Чупрене. 

 

• Конструктивни особености 

Структурата на жилищата по вида на конструкцията им (материалите, които са 

вложени в тях) показва, че преобладаващата част от тях са тухлени – 1791 

жилища, или 77,6% от жилищата в общината. От тях с подова конструкция с 

гредоред са 1625 жилища, а с бетонна плоча са 166 жилища. 

Жилищата от кирпич (сурови тухли) са общо 428 бр., или 18,5% от жилищния 

фонд в общината. Малък е броят на панелните жилища (32) и на жилищата със 

стоманобетонна конструкция (16). Панелните жилища се намират основно в 

селата Чупрене и Долни Лом, а жилищата със стоманобетонна конструкция са 

сравнително равномерно разпределени (по 1-2 жилища в населено място). 

 

2.8. Труд 

 

Система „труд“ в община Чупрене обхваща всички производствени и складови 

територии, стопански дворове и други територии за реализация на икономически 

дейности. 

Трудът в община Чупрене е представен във всички населени места, но 

отделните сектори на икономиката са различно застъпени в осемте села. Повечето 

от населените места в общината са с доминираща икономическа функция – селско и 

горско стопанство. В тях няма обособени производствени територии по смисъла на 

ЗУТ. С развита индустриална функция е само с. Горни Лом и частично селата – 

Чупрене и Долни Лом. Завод „Миджур”, който е собственост на „Видекс“ АД с 

дейност свързана с производството на взривни вещества е една от най-площните 

производствени територии в общината с обхват 360 дка. Тя е изнесен извън 

строителните граници на с. Горни Лом и не е част от урбанизираната територия на 

селището. Заводът в следствие на авария през 2014 г. е с преустановена дейност и 

перспективата за развитие на неговата територия е обект на бъдещия ОУПО. Към 

територията има изявени инвестиционни намерения свързани с осъществяване на 

нови производствени дейности. Друга обособена производствено-складова 

територия извън границите на населените места е в северната част на общината в 

близост до път III-102 – складовете на бившия военен завод, днес собственост на 

„Емко“. В момента в нея няма промишлени функции. Сградният фонд е разрушен. 
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Други обособени територии за труд са формираните стопански дворове извън 

границите на урбанизираните територии на селищата. Такива са: 

• с. Чупрене – един стопански двор в източната част на селището по път III-114 

за Димово; 

• с. Долни Лом – на юг от селището в непосредствена близост е формиран 

един селскостопански двор и на север по път III-102 за Димово в контакт с 

урбанизираната територия е обособен втори стопански двор; 

• с. Горни Лом – на юг по пътя за завод Миджур са обособени 4 стопански 

двора, като единия е в непосредствена близост до урбанизираната територия; 

• с. Средогрив – два селскостопански двора в северна посока по път III-102 за 

Димово; 

• с. Протопопинци – една производствена зона и един селскостопански двор в 

североизточна посока по път III-114 за Димово; 

Във всички стопански дворове се помещава селскостопанска техника. Сградният 

фонд е в лошо състояние, като на места той е разрушен. Дейността в стопанските 

дворове е силно занижена или преустановена и бъдещото им развитие също е обект 

на изясняване с ОУПО. 

В границите на общинската територия дисперсно са формирани и зони за 

изграждане на МВЕЦ, в землищата на с. Горни Лом, с. Долни Лом и с. Чупрене по 

поречието на реките Голяма река, Лом, Бърза, Краставичка и Манастирка. Изградени 

са и територии за ФВЕЦ в землищата на с. Върбово и с. Долни Лом. 

Общата площ на териториите за производствени и складови дейности е 98,88ха, 

което е 53,25кв.м/ж. Това е над приетите в практиката съвременните норми за 

организация на производствени дейности (40кв.м/ж). 

 

2.9. Социална инфраструктура 

 

В този раздел обект на анализ са онези социални дейности (и свързаната с тях 

социална инфраструктура), които са ангажимент на местната общинска власт и 

държавата. Това са бюджетни социални дейности, чието финансиране и цялостна 

издръжка се осъществява с публични (бюджетни) средства. Такива дейности са: 

образование, здравеопазване, социално подпомагане, култура и спорт. През 

последните години се наблюдава слабо включване и на частния сектор във 

финансирането на посочените социални дейности (например здравеопазване). 

Въпреки това публичният сектор запазва своята водеща роля в изграждането и 

поддържането на елементите на социалната инфраструктура. 

 

2.9.1. Образование 

Инфраструктурата на образованието в община Чупрене е представена от обекти 

на предучилищното обучение и на общото образование (в неговата основна степен). 

Образователната система в общината е с публичен характер. Към момента няма 

учебни институции, финансирани от частния сектор. 

Броят и капацитетът на елементите на образователната инфраструктура е 

функция от контингентите от лица в специфичните възрастови групи в общината 

(виж т.2.5.5 Възрастова структура на населението). Предучилищното обучение е 

представено от целодневни детски градини, които обхващат децата на възраст от 

3 до 6 години. Училищното образование е представено от основни училища, които 
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обхващат децата на възраст от 7 до 14 години. Сравнително малкият брой лица в 

посочените възрастови контингенти е причина на територията на общината да 

функционират ограничен брой учебни институции. Те включват два обекта на 

предучилищното обучение и два обекта на основното общо образование. 

 

Предучилищното образование в общината е представено от две целодневни 

детски градини (ЦДГ), които са разположени в двете най-големи села – Чупрене и 

Горни Лом. Това са ЦДГ „Здравец” в с. Чупрене и ЦДГ „Христо Ботев” в с. Горни Лом. 

Поради недостига на деца за нормалното функциониране на двете детски заведения 

е създадена организация в тях да бъдат обхванати и деца от съседните села, които 

се превозват ежедневно с автобуси. 

През учебната 2016/2017г. в тях се обучават общо 45 деца, разпределени в две 

детски групи (табл.№29). През същата учебна година децата във възрастовата 

група от 3 до 6 години в община Чупрене са 54 на брой. Това означава, че 9 от 

децата са останали извън обхвата на предучилищното образование. Тези деца са 

основно от ромската етническа група. 

 
Таблица 29. Динамика в броя и капацитета на детските заведения в община Чупрене за 
периода 2011-2016г. 

Учебна 

година 

Детски 

градини 

Деца Места Детски 

учители 

Детски 

групи общо общо на 100 деца 

2011/2012г. 2 65 65 100.0 4 2 

2012/2013г. 2 66 66 100.0 4 2 

2013/2014г. 2 62 67 108.1 4 2 

2014/2015г. 2 49 58 118.4 4 2 

2015/2016г. 2 50 55 110.0 4 2 

2016/2017г. 2 45 47 104.4 4 2 

Източник: НСИ. Образование и учене през целия живот. 

 

През анализирания период (2011-2016г.) се наблюдава тенденция на постепенно 

намаляване на броя на децата в предучилищното образование – от 65 деца (2011г.) 

на 45 деца (2016г.). Този спад е много съществен (20 деца в рамките на 6 години) и 

очертава сериозни проблеми, свързани с нормалното функциониране на детските 

заведения. Причина за намаляване на броя на децата, в обхват на предучилищното 

обучение, е най-вече спадът в раждаемостта в община Чупрене и много влошената 

възрастова структура на населението, особено в по-малките села. 

Съпоставката между броя на обхванатите деца и наличните места в детските 

заведения показва, че няма недостиг на места. Дори през учебната 2014/2015г. 9 от 

общо 58 места в детските градини са останали незаети (фиг.№10). 
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Фигура 10. Динамика в броя на децата и броя на местата в детските заведения в община 
Чупрене за периода 2011-2016г. 

 

Към учебната 2016/2017 година двете детски заведения са със следните основни 

характеристики: 

• ЦДГ „Здравец” – село Чупрене: 

o брой обхванати деца – 20 деца, от които: 

▪ 6 деца – възрастова група 3-4 години; 

▪ 14 деца – възрастова група 5-6 години (предучилищна възраст); 

o брой детски групи – 1 детска група; 

o брой детски учители – 2 детски учители.  

• ЦДГ „Христо Ботев” – село Горни Лом: 

o брой обхванати деца – 25 деца, от които: 

▪ 9 деца – възрастова група 3-4 години; 

▪ 16 деца – възрастова група 5-6 години (предучилищна възраст); 

o брой детски групи – 1 детска група; 

o брой детски учители – 2 детски учители.  

Материалната база на детските заведения е в добро физическо състояние. 

И двете детски градини са ремонтирани, основно с общински бюджетни средства. 

 

Общото образование в общината включва две основни общообразователни 

училища (ОУ), които също са ситуирани в двете най-големи села – Чупрене и Горни 

Лом. През учебната 2016/2017г. в тях се обучават общо 117 ученика на възраст 

между 7 и 14 години. 

Общият брой на обучаваните ученици в тези две институции през последните 6 

години не показва сериозни колебания. Налице са обаче, определени промени в 

степените на общото образование. Броят на учениците в началната степен (I - IV 

клас) варира в определен диапазон, като бележи намаление от 71 ученика (през 

учебната 2011/2012г.) до 52 ученика (през учебната 2016/2017г.). В същото време се 

наблюдава обратната тенденция – на нарастване броя на учениците в основната 

степен на общото образование (V – VIII клас). Те се увеличават от 36 ученика (през 

учебната 2011/2012г.) на 65 ученика (през учебната 2016/2017г.) Причината за тези 

тенденции са отново в колебанията в равнището на раждаемост през последните 

10-15 години в община Чупрене (табл.№30). 
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Таблица 30. Промени в броя и капацитета на общообразователните училища в община 
Чупрене за периода 2011-2016 г. 

 

 

 

Учебна година 

 

 

 

Училища 

I - IV клас V - VIII   клас 
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2011/2012г. 2 2 71 - 7 36 

2012/2013г. 2 2 70 - 8 47 

2013/2014г. 2 2 70 2 8 50 

2014/2015г. 2 4 73 3 8 64 

2015/2016г. 2 2 58 2 8 76 

2016/2017г. 2 0 52 2 9 65 

Източник: НСИ. Образование и учене през целия живот. 

 

Двете основни общообразователни училища в общината са: ОУ „Акад. Михаил 

Димитров“ – с. Чупрене и ОУ „Христо Ботев“ - с. Горни Лом. През учебната 

2016/2017г. в основното училище в с. Чупрене са се обучавали общо 52 ученика, а в 

основното училище в с. Горни Лом – 65 ученика. Твърде малкия брой на учениците в 

двете училища затруднява провеждането на нормален учебно-възпитателен процес. 

Поради граничното положение на общината и отдалечеността от училища в 

съседни общини двете основни училища са със статут на „защитени“ училища. 

Освен това ОУ „Акад. Михаил Димитров“ – с. Чупрене изпълнява ролята и на 

„средищно” училище, т.е. в него се обучават и ученици от съседните села, в които 

няма действащи училища. 

Материалната база на общото образование в общината е в много добро 

физическо състояние. През 2012г. са извършени цялостни ремонти и на двете 

училища по проект, финансиран от ОПРР „Енергоефективни мерки в общинска 

образователна инфраструктура”. Освен това в ОУ „Акад. Михаил Димитров”, което е 

„средищно”, е извършена цялостна подмяна на подовите настилки и са закупени 

мебели за оборудване на занимални за целодневно обучение, което е във връзка с 

нормативните изисквания за въвеждане на целодневна форма на обучение. 

Основен недостатък на материалната база на общообразователните училища в 

общината е липсата на подходяща спортна база в тях (училищни спортни салони). 

Средното общо и средното професионално образование не е представено в 

община Чупрене. Учениците от възрастовата група между 15 и 18 години, които 

желаят да продължат образованието си, учат в средните училища на съседните 

общини или области. 

Специфичен проблем на образователната инфраструктура в общината е 

наличието на неизползван сграден фонд. Влошаването на демографските 

показатели през последните 15-20 години, постепенно е довело до закриване на пет 

училища, разположени в селата – Долни Лом, Репляна, Търговище, Върбово и 

Средогрив. Сградите на три от училищата (в Долни Лом, Репляна и Търговище) са 

публична общинска собственост. Другите две училищни сгради (във Върбово и 

Средогрив) са продадени и към момента са частна собственост, но все още не е 

реализирана конкретна инвестиционна инициатива в тях.  
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2.9.2. Здравеопазване 

Населението на община Чупрене е силно застаряло и с хронични здравословни 

проблеми. Като цяло здравният статус на населението не е с добри показатели. 

Прави впечатление големият брой жители на общината с увреждания и трайно 

намалена работоспособност. В същото време слабата населеност на общината 

(население под 2000д.) създава проблеми и в организацията на здравната система. 

Това е и основната причина инфраструктурата на здравеопазването в общината да 

е представена само от обекти на извънболничната медицинска помощ, която 

включва първична медицинска и първична дентална помощ. 

Първичната медицинска помощ в община Чупрене до 2013г. се осъществява 

от двама общопрактикуващи лекари, разпределени в две индивидуални практики 

със седалища в селата – с. Чупрене и с. Горни Лом. След 2013г. броят на лекарите 

се редуцира на половина и към настоящия момент в общината практикува само 

един общопрактикуващ лекар. 

Първичната дентална помощ в община Чупрене също е организирана в една 

амбулатория за първична дентална помощ. Тя се обслужва само от един лекар по 

дентална медицина. 

Както първичната медицинска помощ, така и първичната дентална помощ, са 

организирани в индивидуални практики, със седалища в общинския център – село 

Чупрене. И двамата специалисти (лекар и лекар по дентална медицина) обслужват 

цялото население на общината. В тяхната пациентската листа са включени и 

здравноосигурените лица от останалите населени места. Средният брой на лицата 

включени в пациентската листа е около 1800д. 

Специализираната извънболнична лечебна помощ на пациентите от община 

Чупрене се оказва в съответните специализирани амбулатории в по-големите 

градове на съседни общини и области (предимно Видин, Монтана и Белоградчик). 

Болничното обслужване на населението на община Чупрене се извършва в 

МБАЛ „Проф. д-р Георги Златарски” ЕООД – град Белоградчик, което е със статут на 

общинска болница и обслужва населението освен на община Белоградчик, и това на 

общините Димово, Ружинци и Чупрене. По данни на РЗИ – Видин към 31.12.2016г. 

общият брой болнични легла в лечебното заведение е 60. В болницата е осигурено 

непрекъснато 24-часово осъществяване на лечебната дейност, вкл. и медицинско 

обслужване на пациенти със спешни състояния. Обемът на извършваната лечебна 

дейност се определя от съответното ниво на компетентност, съгласно утвърдените 

медицински стандарти по отделните специалности. 

Спешната медицинска помощ на населението от община Чупрене се поема от 

Филиал към Центъра за спешна медицинска помощ (ФСМП) – град Белоградчик. Във 

ФСМП – Белоградчик работят пет лекари, дванадесет медицински специалисти, 

единадесет шофьори и пет санитари. Филиалът разполага с три линейки. 

2.9.3. Социално подпомагане 

През последните години се обръща сериозно внимание на възможностите за 

развитие на редица социални услуги, насочени към специфичните потребности на 

онези групи от населението, които са в неравностойно положение. Това са лицата с 

физически, психически, ментални и други увреждания, някои категории стари хора, 

деца и лица / групи в риск. В съответствие с приетата държавна политика все по-

голямо внимание се отделя на възможността за предоставяне на социални услуги на 
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нуждаещите се в тяхната обичайна среда, за сметка на услугите, които се 

осигуряват в специализираните социални институции. Провежда се т.нар. държавна 

политика по деинституциализация. 

Макар че община Чупрене е със сравнително малък брой на населението, към 

2016г. са регистрирани 185 лица, които се нуждаят от специфичен вид социално 

подпомагане (табл.№31). 

 
Таблица 31. Лица с увреждания и лица, получаващи социални помощи в община Чупрене (по 
населени места) към 2016г. 

Населено място Общ брой лица 

с увреждания 

В т.ч. с 

физически 

увреждания 

В т.ч. с 

умствени 

увреждания 

Лица, 

получаващи 

соц. помощи 

Върбово 12 2 1 4 

Горни Лом 44 8 2 50 

Долни Лом 31 4 3 10 

Протопопинци 6 0 0 0 

Репляна 17 2 9 3 

Средогрив 8 2 0 3 

Търговище 18 6 0 3 

Чупрене 49 10 8 20 

Общо: 185 34 23 93 

Източник: Дирекция за социално подпомагане – Белоградчик. 

 

Освен посочените регистрирани лица, обект на социално подпомагане са и други 

индивиди и групи в риск като: уязвими семейства с деца в риск; деца в риск, 

включително необхванати, отпаднали и в риск от отпадане от училище; етнически 

общности в неравностойно положение и др. 

Дейностите по социално подпомагане могат да бъдат разделени в две основни 

групи, според начина на тяхното финансиране: социални дейности, които са 

делегирани от държавата и социални дейности, които са общински ангажимент. 

 

• Социални дейности, които са делегирани от държавата 

Тази група социални дейности се финансира от държавата, на принципа на 

делегирането им чрез доставчик на услугата (в случая община Чупрене). В тази 

група се включват социални услуги от т.нар. „резидентен“ тип, услуги в обичайна 

среда и услуги в общността. 

В делегираните от държавата социални услуги се включват дейности, които са 

свързани с изискването нуждаещите се да не бъдат трайно откъсвани от 

обичайната им среда. Основна форма на предоставяне на социалните услуги е те 

да се предлагат в дневни домове и центрове, които са насочени към потребностите 

на деца и възрастни със специфични нужди и/или увреждания. 

Към 2016г. в община Чупрене се осъществяват следните социални дейности: 

o Защитено жилище (ЗЖ) за хора с психични разстройства 

Защитеното жилище се намира в общинския център с.Чупрене. То е с капацитет 

10 места. Ползватели на услугата са хора с лека и умерена степен на психично 

разстройство. Материалната база е в много добро състояние. Тя включва сграда със 

застроена площ 200м2 и дворно място 2500м2. Теренът и сградата са собственост на 

община Чупрене. 
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o Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за възрастни хора с 

психични разстройства 

Центърът е разположен в с.Долни Лом. Той е с капацитет 10 места. Ползватели 

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

Материалната база е в много добро състояние. Тя включва масивна двуетажна 

сграда със застроена площ 150м2 и дворно място 2000м2. Теренът и сградата са 

собственост на община Чупрене. 

o Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за възрастни хора с 

умствена изостаналост 

Центърът е разположен в с.Репляна. Той е с капацитет 14 места. Ползватели на 

услугата са мъже и жени с лека и умерена степен на умствена изостаналост. 

Материалната база е в много добро физическо състояние. Тя включва сграда със 

застроена площ 150м2 и дворно място 2000м2. Теренът и сградата са собственост на 

община Чупрене. 

o Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за възрастни хора с 

психични разстройства 

Центърът е разположен в с. Върбово. Той е с капацитет 15 места. Това е най-

новият обект за социално подпомагане в община Чупрене. Центърът е разкрит през 

2016г. и обслужва пълнолетни лица с различни психични разстройства. Сградата се 

намира в централната част на селото и е в много добро физическо състояние. 

Теренът и сградата са собственост на община Чупрене. 

 

• Социални дейности, които са общински ангажимент 

В групата от социални дейности, които се финансират от общинския бюджет, на 

територията на община Чупрене към 2016г. функционират: 

o Домашен социален патронаж 

Домашният социален патронаж (ДСП) е предназначен за обслужване на лица с 

увреждания и самотно живеещи стари хора, които имат нужда от грижа в семейна 

среда. Той е с капацитет 60 места, но към момента обслужва повече на брой лица 

(75-80д.). Предоставят се различни битови услуги и доставка на храна. Предвижда 

се постепенно разширяване на тези дейности с други функции като: посредничество, 

помощ в домакинството, обгрижване в дома и др. ДСП обхваща всички населени 

места в общината. 

o Обществена трапезария 

Обществената трапезария е социална услуга, която се финансира от Фонд 

„Социална закрила” към МТСП. Ползватели на услугата са 90 лица от всички села в 

общината. През 2015г. капацитетът на трапезарията е увеличен с още 50 места. 

Основните потребители на услугата са лица и семейства, подпомагани по чл.9 от 

ППЗСП, както и самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални 

пенсии. Трапезарията работи само през зимния период на годината (от 1 декември 

до 31 март). 

o Клубове на пенсионера 

Клубове на пенсионера функционират в 6 от населените места в общината: 

Чупрене, Горни Лом, Долни Лом, Репляна, Търговище и Средогрив. Те са насочени 

към лица в пенсионна възраст, които нямат значими здравословни проблеми и могат 

да се обслужват сами. Основна цел на услугата е осигуряване на лични социални 



ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ    75 

контакти, здравно и правно информиране и консултиране. Подобни клубове липсват 

само в двете най-малки села в общината – Върбово и Протопопинци. 

 

2.9.4. Култура 

Инфраструктурата на културата в община Чупрене е представена предимно от 

комплексната читалищна дейност. В регистъра на читалищата в Р България са 

включени 6 читалища, осъществяващи дейност на територията на общината: 

• Читалище „Христо Ботев – 1897” – с. Чупрене; 

• Читалище „Нов живот – 1927” – с. Горни Лом; 

• Читалище „Наука – 1927” – с. Долни Лом; 

• Читалище „Христо Ботев – 1927” – с. Средогрив; 

• Читалище „Съзнание – 1928” – с. Репляна; 

• Читалище „Проф. Асен Златаров” – с. Търговище. 

Във всички 6 читалища основната културна дейност е библиотечната. Тя се 

допълва от различни форми на любителско творчество и самодейни състави. Два от 

най-значимите културни центъра в общината са читалищата в Чупрене и Горни Лом. 

Библиотеките към тези две читалища са целеви по програмата „Българските 

библиотеки – място за достъп до информация за всеки”. 

Читалище „Христо Ботев – 1897” се намира в общинския център (с. Чупрене) и 

е с основна културна функция - библиотечна дейност. Библиотечният фонд на 

читалището включва около 15990 единици. Освен това в него се осъществяват и 

различни форми на художествена самодейност. Към читалището има: детски 

фолклорен състав, детски танцов фолклорен състав, женска певческа група, група 

за изворен фолклор и естрадно – сатиричен състав. 

Читалище „Нов живот – 1927” се намира в с. Горни Лом. Тук също основната 

културна функция е библиотечната дейност. Библиотечният фонд включва около 

8700 библиотечни единици. Към читалището е сформирана мъжка фолклорна 

певческа група. 

В две от селата в общината (Върбово и Протопопинци) няма читалища или 

други алтернативни форми на инфраструктура на културата. 

Читалищата са основните културни институции в община Чупрене и днес те 

осъществяват комплекс от културни дейности. Те са инициатори и участници в 

реализацията на общинския културен календар. 

В община Чупрене музейната дейност почти не е развита. Тя е представена от 

един единствен обект – Къща – музей „Асен Балкански”, която се намира в село 

Чупрене (в имот, ситуиран непосредствено до родния му дом). Поради редица 

фактори (съществуващ спор за собствеността върху имота) музеят не функционира 

към настоящия момент. Ръководството на Читалище „Христо Ботев – 1897” в село 

Чупрене изявява желание за сформиране на етнографска сбирка с предмети от бита 

и трудовото ежедневие на местното население, която може да бъде изложена в 

Къщата – музей „Асен Балкански” или на друго подходящо за целта място (в случай 

че спорът относно собствеността на музея не бъде адекватно разрешен). 

 

2.9.5. Спорт 

За реализация на активния отдих на населението е необходим и определен 

набор от спортни съоръжения в границите на населените места. Независимо, че в 
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община Чупрене няма регистрирани спортни клубове, за желаещите да спортуват е 

изграден определен набор от спортни съоръжения. 

Към 2014г. спортната инфраструктура в община Чупрене не е достатъчно добре 

развита. Общината разполага само с две волейболни площадки (в селата Чупрене и 

Горни Лом) и две футболни игрища (в селата Горни Лом и Търговище). Състоянието 

и капацитетът на спортните съоръжения (особено тези на футболните игрища) не са 

на задоволително ниво. 

Ето защо през последните години общината е предприела инициатива по 

изграждане на спортни съоръжения във всяко населено място в територията. 

Това са комбинирани площадки за волейбол и баскетбол, предвидени да задоволят 

потребностите на местното население от практикуване на масов спорт. Част от тези 

съоръжения са вече изградени, други са в процес на строителство към настоящия 

момент. Две от спортните бази (в селата Горни Лом и Долни Лом) са оборудвани с 

нощно осветление. 

Към спортната база в община Чупрене следва да се включат и спортните 

площадки в училищата. Към основните училища (в селата Чупрене и Горни Лом) 

има изградени физкултурни стаи, които изпълняват ролята на физкултурни салони. 

Те са в процес на допълнително обзавеждане. 

В спортния календар на общината се откроява футболният турнир за купата на 

общината. Участие в него вземат детски и възрастови отбори от населените места 

на община Чупрене. 

Младежките отбори на селата Чупрене и Горни Лом вземат активно участие и в 

регионалните турнири, организирани от БФС – Видин. 

2.10. Зелена система, отдих и туризъм 

 

2.10.1. Зелена система 

Зелената система в община Чупрене се разглежда в два териториални 

аспекта: 

• зелена система в границите на урбанизираните територии (служи за 

реализация на ежедневния отдих на населението); 

• зелена система извън границите на урбанизираните територии (служи за 

реализация на седмичния и годишния отдих на населението). 

 

• Зелена система в урбанизираните територии 

Зелената система в границите на урбанизираните територии включва всички 

паркови пространства, градини и озеленени площи, които са изградени в 

строителните граници на населените места от община Чупрене и които служат за 

реализация на ежедневния отдих на населението. 

Селищата в общината се отличават със слабо развита система от публични 

зелени площи. Това се дължи на факта, че всичките осем населени места в 

територията са в категорията на малките и много малките села. При подобен малък 

мащаб на населените места в общината, изграждането и поддържането на публични 

зелени площи за ежедневен отдих на населението не винаги е ефективно и 

финансово оправдано. Още повече, че характерът на застрояването в селата 

обуславя непрекъснатото присъствие на зеленината в урбанизираната територия и 

създава усещането за силно залесена селищна среда. Имотите са с ниски 

устройствени показатели (плътност и коефициент на интензивност на 
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застрояването) и с много висок процент на озеленяване. По този начин 

съществуващото богато озеленяване в частните имоти участва активно във 

формирането на зелената система на урбанизираната територия. 

Въпреки това през последните 3 – 4 години, чрез участие в различни европейски 

програми общината е спечелила финансиране за обновяване на градските градини и 

терени за спорт за всички села. Извършени са благоустройствени дейности за 

всички публични градини в селищата, в които се наблюдава поддържано 

озеленяване и внесени нови елементи на градско обзавеждане (пейки, кошове и 

други). Подобрена е флористичната компонента на зелените площи. Към по-

голямата част от градините са изградени и детски площадки. На места са 

реализирани и спортни игрища. Всичко това показва, че въпреки негативните 

демографски тенденции и малкият брой на населението в селата от общината, 

местното управление е предприело дейности по благоустройство на публичните 

зелени площи и се провежда целенасочена общинска политика за тяхното 

поддържане. 

По-голяма паркова територия има в общинския център – село Чупрене. Тя е с 

площ около 40 дка и има изградена алейна мрежа и кътове за отдих.  

Зелената система в селищата на общината се допълва и от обособените зелени 

площи около по-значимите обществено - обслужващи обекти – училища и църкви. 

При проведените теренни огледи през октомври 2017 г. се проследи тяхното добро 

състояние и поддръжка. 

Към зелената система следва да се включат и специфичните паркови територии, 

като гробищните паркове и линейното озеленяване по поречията на реките. 

Гробищни паркове има изградени във всички села от общината. Техният капацитет 

обезпечава потребностите на общината. 

В част от селата от общината е извършено благоустройство и е внесено ново 

озеленяване по главните улици: Чупрене, Горни Лом и Търговище. Благоприятно е 

подобни благоустройствени дейности да се предприемат и за останалите села от 

общината предвид факта, че трасетата на републиканската пътна мрежа и 

общинските пътища играят роля и на главни улици в границите на населените места 

и чрез подходящо озеленяване е възможно ограничаването на вредното 

въздействие от трафика върху селищната среда. 

Нормативната уредба на страната не изисква реализирането на значими по 

площ паркови територии в населени места от подобен мащаб. Съгласно чл.31, ал.(1) 

на Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове 

територии и устройствени зони, нормативът за площта на обществените 

озеленени площи за широко и специфично ползване за селата е много нисък - 4м2 

/жител. Ето защо публичните зелени терени в община Чупрене са сравнително 

малко като брой и площ (5,43ха) и отговарят на изискуемите параметри. 

 

• Зелена система извън урбанизираните територии 

Зелената система извън границите на урбанизираните територии включва 

всички извънселищни паркови и лесопаркови територии, както и естествената 

природна среда, в която се реализира седмичния и годишния отдих не само на 

местното население, а и на външни за общината лица (туристи). 

В община Чупрене няма изградени извънселищни паркови и лесопаркови 

територии. Това обаче, се компенсира от факта, че селата са компактни и са 
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запазили връзка с богата естествена природна среда. Горският фонд съставлява 

значителна част от общинската територия, като създава много добри условия за 

реализация на отдиха на местното население и туристическия контингент. 

Територията на общината е с много добри екологични показатели и попада 

изцяло под природозащита (виж т.2.13 Околна среда). Всички землища на 

населените места в общината са включени в Защитена зона (ЗЗ) BG 0002002 

„Западен Балкан” (по Директива за птиците) и Защитена зона (ЗЗ) BG 0001040 

„Западна Стара планина и Предбалкан” (по Директива за хабитатите). Освен това на 

територията на общината са регистрирани пет защитени територии (по Закона за 

защитените територии), от които най-значим е биосферният резерват „Чупрене”. Той 

е създаден за опазване на значими компоненти на флората (единствените запазени 

компактни смърчови дървостои в западния дял на Стара планина) и на фауната 

(най-вече богатата орнитофауна, както и на нови за Северозападна България 

животински видове, като мечка и рис). 

Посочените природни дадености се явяват значим ресурс за развитие на 

туризма в община Чупрене и реализация на седмичния и годишен отдих на 

населението. Територията е подходяща за развитието на – екологичен, 

познавателен, планински, спортен, ловен, фото, орнитоложки и други алтернативни 

форми на туризъм. Налице са и добри условия за развитие на зимните форми на 

туризъм, включително ски туризъм. 

 

2.10.2. Отдих и туризъм 

Туристическите функции на община Чупрене са основният фактор за развитие на 

отрасъл „Хотелиерство и ресторантьорство“, който притежава потенциал да се 

утвърди като един от перспективните отрасли в третичния сектор на икономиката. 

На този етап обаче, той все още не е достатъчно добре развит. Причината за това е 

фактът, че потенциалът на общината за развитие на туристическа дейност не е 

реализиран в пълната си степен. 

Характеристиката на туризма е разгледана по три признака: 

• наличие на туристически ресурси за развитие на туризъм в общината; 

• степен на изграденост на необходимата туристическа инфраструктура; 

• общинска политика в сферата на туризма. 

 

• Туристически ресурси 

Община Чупрене разполага с много разнообразни туристически ресурси, 

които не са достатъчно добре проучени и експлоатирани. Част от тези ресурси са с 

природен характер (съхранена природна среда, защитени територии и зони, 

природни забележителности, биологично разнообразие), а друга част от ресурсите 

са с антропогенен характер (обекти на културното наследство). 

Основен фактор и потенциален стимулатор за развитието на туризма в 

община Чупрене е наличието на туристически ресурси с природен характер. 

Към тях спадат всички защитени територии по смисъла на Закона за защитените 

територии (виж. т.2.13.8 Национална екологична мрежа). Това са: 

o Резерват „Чупрене”; 

o Защитените местности „Чупренски буки” и „Миджур”; 

o Природните забележителности „Гардата” и „Леви и Десни Сухи печ”. 



ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ    79 

Съгласно Закона за биологичното разнообразие, община Чупрене попада изцяло 

в границите на две защитени зони от „НАТУРА 2000”: 

o ЗЗ BG 0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан” (за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна); 

o ЗЗ BG 0002002 „Западен Балкан” (за опазване на дивите птици). 

Наличието на добре развита мрежа от защитени територии в общината и 

съхраненото биоразнообразие се допълват и от следните няколко фактора: 

o общинската територия е с предимно планински и хълмист релеф, 

което стимулира развитието на разнообразни туристически дейности, 

базирани на фактора „планина”; 

o регионът е екологично чист (няма сериозни замърсители в и в 

близост до общинската територия, които да компрометират компонентите на 

околната среда и биологичното разнообразие); 

o преобладаващата част от общинската територия е заета от горски 

фонд, стопанисван от Държавно горско стопанство (ДГС) „Миджур”, като при 

това са изградени и две ловни бази с необходимата ловна инфраструктура 

към тях, обслужваща нуждите на ловния туризъм. 

Изброените природни компоненти обосновават значителния потенциал на 

община Чупрене за развитие на различни туристически дейности. Част от тях все 

още не са достатъчно добре развити, а друга част са в процес на развитие: 

o екологичен туризъм; 

o планински туризъм; 

o спортен туризъм; 

o ловен туризъм; 

o орнитоложки туризъм; 

o фото туризъм; 

o други алтернативни форми на туризъм. 

Освен посочените вече туристически дейности, в община Чупрене са налице 

предпоставки за развитие и на други форми на туризъм, базирани на наличните 

антропогенни ресурси (виж т.2.14 Културно наследство). Например: 

o културно - познавателен туризъм (свързан с посещенията на обекти 

на недвижимото културно наследство в общината – предимно църкви и 

часовниковата кула в с. Чупрене); 

o селски туризъм (базиран на елементите на нематериалното културно 

наследство, местните традиции, свързани със запазения турлашки фолклор и 

бит, съхранената автентична селищна среда). 

За популяризирането на община Чупрене като туристическа дестинация 

спомагат и организираните туристически мероприятия, свързани с: 

o организирано изкачване на връх Миджур – то стартира от с. Горни 

Лом и е включено в националния туристически календар; 

o честване на „Празника на Чупренския Балкан” – той се провежда 

ежегодно през месец август в местн. „Бекинска шобърка”, с. Чупрене. 

Празникът съчетава в себе си туристически поход, изпълнения на самодейни 

състави, спорни и развлекателни игри. 

o провеждане на Турлашки фолклорен събор „Када кум прасе и ти 

вречу”. Провежда се ежегодно през месец юни. На събора участват самодейни 

състави от община Чупрене и съседните общини и се представят песни, 
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обичаи, облекла и ритуали характерни за битовото и трудово ежедневие на 

местното население – турлаци. 

o преминаване по туристическия маршрут „Западен Балкан”, водещ 

началото си от вр. Ком и достигащ до гр. Белоградчик. 

o посещение на природната забележителност пещерите „Леви и Десни 

Сухи печ” с. Долни Лом 

Всички изброени тук туристически дейности са със сезонен характер. Повечето 

от тях се практикуват само през по-топлите (предимно летни) месеци на годината. 

Поради тази причина се наблюдава и сезонна заетост на населението в 

туристическата сфера, което прави икономическият отрасъл неефективен. 

С оглед създаване на предпоставки за целогодишното развитие на туризма в 

общината (респ. целогодишна заетост на населението, развиващо туристическа 

дейност в разглежданата територия), би следвало да се проучат възможностите 

за развитие и на зимните форми на туризъм. Към този момент те не са част от 

туристическите дейности в община Чупрене. Евентуалното им включване в 

туристическия профил на общината би създало възможност за предлагане на по-

разнообразен туристически продукт и привличане на по-разнородни и многобройни 

групи от потенциални туристи.  

Община Чупрене притежава значителен потенциал за развитие на зимните 

форми на туризъм, включително зимен ски туризъм. 

От една страна това се дължи на благоприятното географско положение на 

територията. Общината се намира в близост до Р. Сърбия и е относително лесно 

достъпна в транспортно отношение от Румъния, посредством Трансевропейски 

коридор №4. Това създава предпоставки за привличането и на чуждестранни 

туристи в разглежданата територия. Прогнозният туристопоток, който може да 

генерира общината, в радиус от 100 км, включва следните по-големи български 

градове: Видин, Лом, Монтана, Враца, Плевен и София. Това на практика 

представлява целият Северозападен район и част от Югозападния район за 

планиране в Р. България.  

Следващият важен фактор са наличните природо-географски условия в 

територията. Температурата на въздуха, количеството на валежите и височината на 

снежната покривка са благоприятен фактор за развитието на целогодишен туризъм, 

в това число и на зимен ски туризъм. Не е маловажен и фактът, че горното течение 

на река Лом може да се използва за създаване и поддържане и на технологична 

снежна покривка (ако е необходимо) и затваряне на водния цикъл в определен 

ареал. 

Определянето на конкретните територии за развитие на зимен ски туризъм може 

да се осъществи след подробно проучване на релефа и ослънчаването на скатовете 

в планинската част на общината. Анализът на данните показва, че най-подходящите 

в това отношение терени се намират в землището на с. Горни Лом. Там се 

наблюдават територии с подходящ наклон на терена и северно изложение, които са 

благоприятни за развитие на подобен тип дейности. 

Нагледна представа за потенциала, който землището на с. Горни Лом има, може 

да даде сравнителната характеристика. В непосредствена близост до община 

Чупрене, на територията на Р Сърбия, се развива ски зона „БАБИН ЗУБ”, която е със 

следните показатели: 

o 3 основни писти, с обща дължина 3000 м; 
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o 1 кабинков лифт; 

o 2 седалкови лифта; 

o 1 влек; 

o 3 детски учебни влека; 

o надморска височина от 1170 м до 1700 м. 

Възможностите за развитие на туристическа дейност в землището на с. Горни 

Лом, под връх Миджур, са значително по-големи от тези в съседна Сърбия. Те 

включват потенциал за развитие както на зимен ски туризъм, така и на различни 

форми на целогодишен туризъм. За тази цел е необходимо изграждането на 

съответната туристическа инфраструктура: 

o екопътеки; 

o велопътеки; 

o ски писти; 

o лифтови съоръжения; 

o детски лагери и учебни центрове; 

o атракциони за различни възрасти и с различна тематична 

насоченост; 

o съоръжения за поддържане на естествената снежна покривка и 

създаване на технологична такава (при необходимост). 

Богатство от туристически ресурси, с които територията разполага, обосновава 

необходимост от разработване на цялостен туристически продукт в община 

Чупрене, който до този момент не е достатъчно добре развит. Това дава 

отражение и върху степента на развитие на туристическата инфраструктура в 

региона. 

Дейности в посока на реализиране на възможностите за ски и планински туризъм  

е разработването на ОУП за част от община Чупрене – зоната на вр. Миджур, в 

който се предлага създаване на туристическа база за ски и планински туризъм с 

капацитет до 4 000 посетители. Проектът за ОУП Миджур е в процес на съгласуване 

от одобряващите инстанции. 

 

• Туристическа инфраструктура 

Базов елемент на тази инфраструктура са средствата за подслон и местата за 

настаняване. На територията на общината няма категоризирани средства за 

подслон. Всички съществуващи обекти са в категорията „места за настаняване”. Тe 

включват: хижи, ловни бази, туристическа спалня и къщи за гости (табл.№32). Това 

са обекти с относително малък капацитет и сравнително ниска категория. 

 
Таблица 32. Списък на местата за настаняване в община Чупрене към 2017 г 

№ Вид и наименование на обекта Местоположение Капацитет 

1. Хижа „Горски рай” 
Местността 

„Бекинска шобърка” 
38 легла 

2. Хижа „Миджур” 
на изходния пункт за 

изкачване на връх Миджур 
15 легла 

3. Ловни бази (2бр.) местността „Бела вода” 24 легла 

4. Туристическа спалня „Чупрене” с. Чупрене 15 легла 

5. Къща за гости с. Средогрив 8 легла 

6. Къща за гости „Торлашка среща“ с. Върбово 30 легла 

7. Къща за гости с. Горни Лом няма данни 

Източник: Общинска администрация - Чупрене. 
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Хижа „Горски рай” е разположена на 1450 м 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 ходене от хижата се 

достига до най-високия връх в Зпадна Стара планина – вр. Миджур (2 168 м). 

Хижа „Миджур” е 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. 

Туристическата спалня се намира се в центъра на с. Чупрене. Разполага с 

осъвременена 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. 

Базата за подхранване на дивеча се намира в местността „Бела вода” в 

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

и предлага отлични условия на любителите на ловния туризъм. 

Къща за гости „Торлашка среща“ е разположена в края на с. Върбово. От нея 

се откриват гледки към околния ландшафт. Къщата е добре оборудвана с кухня, 

голяма зала за хранене, дневен кът, барбекю, външна тераса, сауна и стаи със 

самостоятелни санитарни помещения. Има осигурена „wifi“ връзка. Разполага с 

възможност за настаняване на до 30 гости. 

Общият капацитет на легловата база на местата за настаняване в община 

Чупрене е 130 легла. Най-голяма е легловата база в хижите (53 легла), следвана от 

къщите за гости и ловните бази и туристическата спалня. Предвид характера на 

селищата и околния ландшафт има потенциал за развитие на допълнителна 

леглова база, чрез къщи за гости, които осигуряват възможност на туристите да 

бъдат в естествената среда на селищата и да са в много добър контакт с околната 

среда. 

Териториалното разпределение на обектите показва, че значима част от тях са 

разположени извън границите на урбанизираните територии (хижи, ловни бази). 

Обектите, които се намират в селищна среда са концентрирани в селата 

Чупрене, Върбово, Средогрив, Горни Лом (туристическа спалня и къщи за гости). 

В общината няма проведено статистическо наблюдение върху реализираните 

нощувки, но при проведени срещи се установява, че предпочитани за настаняване 

са къщите за гости, в които има заетост по празници и през уикендите. 

Освен местата за настаняване, туристическата инфраструктура включва и 

заведенията за хранене и развлечения. В общината няма питейни заведения, 

ресторанти и бистра. Единственото заведение за хранене се намира в село Чупрене, 

но то работи само с предварителна заявка на гостуващите. Това е един голям 

недостатък, който възпрепятства развитието на туристически дейности. Липсата на 

подобни заведения е оправдана от ниския брой обитатели, които при малък 

туристически поток не оправдават финансово използването на подобни обекти.  

Посочените данни затвърждават констатацията, че степента на развитие на 

туристическите функции на община Чупрене (респ. отрасъл „Хотелиерство и 

ресторантьорство“) не съответстват на нейните потенциални възможности за 

разгръщане на пълноценна туристическа дейност. 
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Друг елемент на туристическата инфраструктура са екопътеките. През 2003г. на 

територията на община Чупрене са изградени 10 екопътеки (табл.№33). Село 

Чупрене е изходен пункт на четири от тях. Най-дългата екопътека е „Миджур”. Тя 

започва от село Горни Лом и достига връх Миджур. Маршрутите на четири от 

екопътеките минават и през интересни карстови хълмове, наречени „Глами”. По този 

начин са обхванати и селата Върбово, Търговище и Репляна. 

Има възможност за организиране на туристически пътеки и към община 

Белоградчик и да се обхванат повечето села от общината. 

 
Таблица 33. Списък на изградените екопътеки в община Чупрене до 2017 г. 

№ Наименование Маршрут 
Дълж. 

(км) 

1. Мартинов камък 
с.Чупрене – Манастирка – Края на асфалта – 

м.Фуния – връх Ветерник 
3,5 

2. Бекинска шобърка 
с.Чупрене – Манастирка – Миина падина – 

Цурински преслап – Бекинска шобърка 
4 

3. Витошко лале 
с.Чупрене – Бела вода – Горски 

разсадник – Окукье – Свети Никола 
4 

4. Дом на овчаря 
с.Чупрене – Младежки дом – Лещевица – 

Стефанова ливада – Дом на овчаря 
11 

5. Миджур 
с.Горни Лом – Мандра – Джурджин кръш – Козя 

гърбина – връх Миджур 
15 

6. Жълта тинтява 
с.Горни Лом – Летовището – 

м. Преслап 
5 

7. Сръбска рамонда 
с.Върбово – моста на пътя за Белоградчик – 

Венеца 
0,5 

8. Аполонова пеперуда 
с.Върбово – Чешмата при овчарника – 

м. Преслап 
4 

9. 
Скален орел - Римски 

пост 

с.Репляна – м. Добро утро – Гламата – 

м. Болван 
4 

10. Тъмната дупка 
с.Търговище – Тъмната дупка – Римския 

път – м. Болван 
5 

Източник: Общинска администрация - Чупрене. 

 

През територията на община Чупрене преминава веломаршрут Фалковец – 

Чупрене – хижа „Горски рай” – Репляна, като общата му дължина е 59,4 км. 

С оглед подобряване на информационната обезпеченост на туризма е създаден 

и туристически информационен център (ТИЦ), който се помещава в сградата на 

туристическата спалня в с. Чупрене. Той има филиал в читалището в с. Горни Лом. 

 

• Общинска политика в сферата на туризма 

За развитието на туристическия потенциал на община Чупрене през последните 

години местната власт инициира различни проекти и реализации в сферата на 

туризма. Общината е кандидатствала и спечелила финансиране по няколко проекта 

за изминалия програмен период, свързани с развитието на туризма и опазване на 

културното наследство. Това са: 

o „Туристически посетителски център и малки по размер атракции на 

открито и закрито в община Чупрене” - по Програма за развитие на селските 

райони (ПРСР). Обектът е изграден и въведен в експлоатация през юни 2014г. 
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o „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”.  

o „Мост над планината: Модернизация на местни културни центрове 

в трансграничен регион Чупрене – Пирот” – по Програма за трансгранично 

сътрудничество България – Сърбия. 

o „Изграждане на туристическа инфраструктура – места за отдих и 

развлечение, път и пътека „Към връх Миджур” – по Програма за развитие на 

селските райони (ПРСР). 

o „Изграждане на туристическа инфраструктура и поставяне на 

архитектурни елементи за обслужване на отдиха и туризма в района на село 

Долни Лом и село Горни Лом, община Чупрене”. 

 

За развитието на туризма община Чупрене е разработила Програма за 

развитие на туризма в община Чупрене 2015 – 2020 г. Превръщане на туризма в 

приоритетен отрасъл на местната икономика на община Чупрене, посредством 

максималното използване на уникалните природни дадености и самобитната 

култура на населението в региона е една от основните цели в политиката на 

местното самоуправление. 

В програмата с развитието на туризма в Община Чупрене се цели:  

o да се превърне от алтернатива в източник на икономически растеж и 

социално развитие;  

o да развива положителни нагласи и познания в местните общности към 

опазване на потенциала на туристическите ресурси (биологично разнообразие, 

културно наследство и фолклорно наследство);  

o да стане важен инструмент при планирането и развитието на местното 

самоуправление;  

o да бъде алтернативен източник на доходи и заетост за местното 

население и нова възможност за насърчаване на стопанската инициатива;  

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

периоди през цялата година;  

o да осигури на района конкурентни предимства в развиването на селски, 

екологичен, фолклорен, ловен и културно-познавателен туризъм;  

o чрез иницииране на регионално сътрудничество да разнообрази 

асортимента от туристически продукти и услуги; 

o да насочва инфраструктурното развитие към подобряване на 

качеството на туристическото предлагане;  

o чрез мултипликационния ефект да носи икономически ползи за пряко 

свързаните с туризма дейности;  

o да осигури устойчивост в общото икономическо развитие на общината.  

Реализирането на Програмата за развитие на туризма в община Чупрене ще 

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

в три основни направления:  

o Икономическо направление:  

▪ привличане на туристи чрез: конкурентноспособни туристически 

начинания; качествен туристически продукт (отношение 

цена/качество); 



ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ    85 

▪ ползи за местното население: създаване на работни места и 

диверсифицирана икономика; икономическа взаимозависимост и 

увеличаване на благосъстоянието.  

o Екологично направление:  

▪ привличане на туристи чрез: запазване на околната среда и природа; 

представяне на богато съхранено културно и фолклорно наследство;  

▪ ползи за местното население: управление и консервация на 

природните и културно – исторически ресурси; природосъобразен 

туристически продукт; природосъобразни правила за туристическо 

поведение.  

o Социално направление:  

▪ ползи за туристите: релаксация; обучение; рекреация; 

междуличностен контакт и културна обмяна;  

▪ ползи за местното население: предлагане на работни места; 

повишаване на жизнения стандарт. 

Разработената програма за туризма в община Чупрене изисква следните 

дейности: 

o изграждане и поддържка на инфраструктурата, обслужваща туризма – 

местни пътища до местата за настаняване, недвижими културни ценности, природни 

забележителности;  

o изграждане на информационни туристически центрове и организиране 

на информационното обслужване;  

o опазване, поддържка и развиване на зелените площи, облагородяване 

на районите около обектите на културното наследство;  

o рекламиране на  туристическите обекти, намиращи се на територията 

на общината в страната и чужбина.  

Реализирането на програмата изисква взаимодействие и участие на частния 

сектор и неправителствените организации. Привличането на всички заинтересовани 

страни има положителен ефект върху възможностите за действие. В основата на 

разработената програма е междуобщинското сътрудничество в подкрепа на 

разработване на цялостен туристически продукт за региона, както и на 

възможността за осъществяване на трансгранично сътрудничество. 

Програма създава условия за развитие на туристическия сектор и 

инфраструктура посредством съхранение на разнообразните ресурси и 

екологично чиста среда. 

 

2.11. Транспортна инфраструктура 

 

Транспортната инфраструктура на община Чупрене включва само обекти на 

пътната инфраструктура. Разглежданата територия остава извън обхвата на 

железопътната мрежа в Р България. Липсват и обекти на другите видове транспорт 

(воден и въздушен). 

Като цяло общината има сравнително компактна структура на селищната мрежа. 

Отделните населени места са разположени относително близко едно до друго, на 

приблизително равни разстояния. Това благоприятства улеснената транспортна 

достъпност между селата в границите на общинската територия. 
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2.11.1. Пътна инфраструктура 

Пътната инфраструктура в община Чупрене е представена от пътища от 

Републиканската пътна мрежа (РПМ) и общински пътища. Общата дължина на 

пътната мрежа в общината е 69,150 км, от които 39,250 км републиканска пътна 

мрежа и 29,900 км общинска пътна мрежа. 

 

2.11.1.1. Републиканска пътна мрежа 

През общинската територия преминават две трасета от Републиканската 

пътна мрежа (табл.№34): 

• Път III – 102 /Бела – Белоградчик – Долни Лом – граница Монтана/ от км 

32+000 до км 49+350, с обща дължина 17,350 км; 

• Път III – 114 /Лом – Сталийска махала – Дондуково – Дреновец – Ружинци – 

м.”Бялата вода”/ от км 50+200 до км 72+100, с обща дължина 21,900 км. 

Общата дължина на пътищата от РПМ в границите на община Чупрене е 

39,250 км. Това прави плътност на пътната мрежа от 0,1199 км/км2, което е под 

средното за страната 0,1716 км/км2. 

 
Таблица 34. Характеристика на пътищата от РПМ в община Чупрене към 2016 г  

№ Път № / Участък Габарит Състояние 

банкет 

/ляво/ 

пътно 

платно 

банкет 

/дясно/ 

м м м 

1. III – 102     

 от км 32+000 до км 34+980  1,00 6,00 1,00 добро 

 от км 34+980 до км 35+160 тротоар 8,00 тротоар добро 

 от км 35+160 до км 39+140 1,00 6,00 1,00 добро 

 от км 39+140 до км 40+640 тротоар 8,00 тротоар добро 

 от км 40+640 до км 41+320 1,00 6,00 1,00 добро 

 от км 41+320 до км 49+350 1,00 5,20 1,00 добро 

      

2. III – 114     

 от км 50+200 до км 52+064 1,50 5,50 1,50 добро 

 от км 52+064 до км 53+520 тротоар 8,00 тротоар добро 

 от км 53+520 до км 57+100 1,50 5,50 1,50 добро 

 от км 57+100 до км 57+900 тротоар 8,00 тротоар добро 

 от км 57+900 до км 60+056 1,50 6,50 1,50 добро 

 от км 60+056 до км 61+400 тротоар 9,50 тротоар добро 

 от км 61+400 до км 72+100 - - - лошо 

Източник: Областно пътно управление - Видин. 

 

Натоварването на републиканската пътна мрежа в разглежданата територия е 

леко. Състоянието на пътната настилка на път III – 102 е добро. Същото се отнася и 

за път III – 114 в участъка от км 50+200 до км 61+400. Последният участък от пътя с 

дължина 10,700 км (от км 61+400 до км 72+100) се намира в лошо състояние. 

През следващия планов период (до 2035г.) Областно пътно управление - Видин 

няма предвидени проекти за изграждане на обекти, свързани с РПМ на територията 

на община Чупрене. 
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2.11.1.2. Общински пътища 

Общинската пътна мрежа включва най-вече бившите IV - класни пътища. 

Съгласно данните, предоставени от Общинската администрация, общинската пътна 

мрежа е представена от три пътни участъка (Приложение №3):  

• VID - 1180 /III - 102 – Махала Бостаните – Върбово – Чупрене /III - 114/ с обща 

дължина 10,400 км; 

• VID - 1181 /Репляна – Долни Лом/ с обща дължина 9,500 км; 

• VID - 1182 /Долни Лом – Горни Лом/ с обща дължина 10,000 км. 

Общата дължина на общинските пътища в границите на община Чупрене е 

29,900 км. Това прави плътност на пътната мрежа от 0,0914 км/км2, което е доста по-

ниско от средното за страната (0,1614 км/км2). 

Натоварването на общинската пътна мрежа в разглежданата територия е леко. 

Състоянието на пътната настилка и на трите пътни участъка е много добро. Община 

Чупрене е участвала в проекти за ремонт и рехабилитация на общинските пътища, 

като последният проект е приключил през 2015г. - „Рехабилитация и реконструкция 

на път VID – 1180 /III – 102/ - м.Бостаните – Върбово – Чупрене /III – 114/” по ПРСР 

(Програма за развитие на селските райони). 

Като цяло община Чупрене се характеризира със сравнително добре изградена 

пътна мрежа. Пътищата от Републиканската пътна мрежа осигуряват връзките на 

територията със съседните четири общини (Белоградчик, Димово, Ружинци и 

Чипровци), а оттам и с по-отдалечените областни градове (като Видин, Монтана и 

София). Същевременно с това, двете третокласни републикански трасета се явяват 

основни комуникационни артерии в границите на общинската територия. Те 

осигуряват транспортен достъп до по-голямата част от населените места в 

общината. Път III – 102 представлява основна комуникационна връзка на две от 

селата в разглежданата територия (Долни Лом и Средогрив), а път III – 114 

обезпечава комуникационно още три населени места (Чупрене, Търговище и 

Протопопинци). На практика само три от общо осем населени места в община 

Чупрене нямат директна връзка с пътищата от Републиканската пътна мрежа. Те се 

обслужват от общински пътища (бившите IV-класни пътища). Това са селата – 

Върбово (VID – 1180), Репляна (VID – 1181) и Горни Лом (VID – 1182). 

 

2.11.2. Масов обществен пътнически транспорт 

Масовият обществен пътнически транспорт в община Чупрене е представен 

единствено от автобусен междуселищен транспорт. 

Общината няма сключен договор с превозвач за обслужване на автобусни линии 

от републиканската транспортна схема. Преминаващите през територията 

автобуси са елемент от автобусни линии, функциониращи по договори, сключени 

между превозвачи и съседната община Белоградчик. През общинската територия 

преминава една автобусна линия от републиканската транспортна схема – 

Белоградчик – София. 

Община Чупрене се обслужва основно от автобусни линии от областната 

транспортна схема. Те са четири на брой: 

• Белоградчик – Чупрене – Репляна – Долни Лом – Горни Лом (и обратно); 

• Белоградчик – Чупрене – Видин (и обратно); 

• Белоградчик – Чупрене – Орешец (и обратно); 

• Монтана – Горни Лом – Фалковец – Белоградчик – Видин (и обратно). 
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Тези автобусни линии осигуряват директна връзка на община Чупрене с 

градовете – Белоградчик, Монтана и Видин, както и връзка с жп гара Орешец. 

Община Чупрене разполага с 2 училищни автобуса, които извозват ученици 

от и до „средищното” Основно училище „Акад. Михаил Димитров” в с.Чупрене. 

Направена е и организация за безплатно извозване на децата от населените 

места, в които няма детски заведения, към целодневните детски градини в селата 

Чупрене и Горни Лом. 

 

2.12. Инженерни мрежи и съоръжения 

Система „Инженерни мрежи и съоръжения” е представена от три подсистеми: 

„Водоснабдяване и канализация”, „Енергоснабдяване” и „Телекомуникации”. 

 

2.12.1. Водоснабдяване и канализация 

Водоснабдителната и канализационната мрежа на територията на община 

Чупрене се стопанисва от „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – Видин.  

 

2.12.1.1. Водопроводна мрежа 

Общината се водоснабдява от два типа водоизточници – речни водохващания 

и каптажи (табл.№35). 
Таблица 35. Водоизточници и помпени станции в община Чупрене към 01.01.2017г. 

Вододобивна 

система 

Водоизточник Годишно водно 

количество(м3) 

Максимален 

експлоатационен 

дебит (л/сек) 

Място на 

ползването 

ПС 

Долни Лом 
Каптаж 1 62 000,00 6,0 

с. Долни Лом 

с. Средогрив 

ПС Търговище Каптаж 1 150 000,00 25,0 
Група 

Тър-Руж 

Голема река 

Чупрене 

Репляна 

Речно 

водохващане 

750 000,00 

25,0 

Група Чупрене-

Репляна 

Речно 

водохващане 
24,0 

Речно 

водохващане 
18,0 

р. Горни Лом 
Речно 

водохващане 
32 000,00 3,0 с. Горни Лом 

Източник: “ВиК” ЕООД – Видин. 

 

Речните водохващания са четири на брой: „Бяла вода”, „Меджобова падина”, 

„Дупляка” и „Горни лом”, като първите три от тях формират водоснабдителната 

група „Чупрене-Репляна“. Тя се явява основен водоизточник за седем от осемте 

населени места в общината. Общото използвано водно количество от речната група 

„Чупрене-Репляна“ е в размер на 67,00 л/сек. С него се захранват селата: Върбово, 

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

Единствено село Горни Лом не се захранва от водоснабдителна група „Чупрене 

– Репляна”. За целта се използва самостоятелното речно водохващане на р.Горни 

Лом, което е с максимален дебит 3,0л/сек. 

Използваната вода за питейни нужди от повърхностните водоизточници е I 

категория. И към двете водоснабдителни групи няма изградени пречиствателни 

съоръжения. Поради това не може да се гарантира качеството на питейната вода, 

която се доставя до потребителите на територията на община Чупрене. Често се 
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наблюдават механични замърсявания на водата с почвена субстанция и паднали 

листа. 

Освен чрез речни водохващания част от селата в общината се водоснабдяват 

допълнително от подземни водоизточници (каптажи). В разглежданата територия 

са регистрирани два каптажа: ПС „Долни Лом” и ПС „Търговище”. ПС „Долни Лом” 

се използва за допълнително водоснабдяване на селата Долни Лом и Средогрив. 

ПС „Търговище” служи за водоснабдяване на общо десет населени места, от които 

две са в границите на община Чупрене (Търговище и Протопопинци).  

За разлика от речните водохващания, при този тип водоизточник има монтирано 

измервателно устройство и качеството на подаваната питейна вода (I категория) 

е гарантирано. 

По данни на „ВиК” ЕООД – Видин и Басейнова дирекция „Дунавски район” - 

Плевен към 01.01.2017г. нито един от водоизточниците в община Чупрене няма 

учредена санитарно-охранителна зона (СОЗ), съгласно Наредба №3/16.10.2000г. 

за условията и реда за проучване , проектиране, утвърждаване и експлоатация 

на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за 

питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, 

използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. 

За обезпечаването на населените места на територията на община Чупрене е 

изградена и съответната водопроводна мрежа (табл.№36). 

 
Таблица 36. Водопроводни мрежи и съоръжения на територията на община Чупрене – към 
01.01.2017г. 

Населено място 

Водопроводна мрежа Водопр. 

откло-

нения 

Водоеми 

Обща Външна Вътрешна Напорни Черпат. 

м′ м′ м′ бр. бр. м3 бр. м3 

с. Върбово 10598 4400 6198 235 1 160 -  - 

с. Горни Лом 10040 3500 6540 444 1 150 - - 

с. Долни Лом 10142 4640 5502 286 1 180 1 37 

с. Протопопинци 9510 6990 2520 123 1 100 - - 

с. Репляна 18561 13080 5481 231 1 140 - - 

с. Средогрив 9090 800 8290 204 1 140 - - 

с. Търговище 6336 1500 4836 261 1 55 1 20 

с. Чупрене 23683 12600 11083 521 1 180 - - 

Общо 97960 47510 50450 2305 8 1105 2 57 

Източник: „ВиК” ЕООД – Видин. 

 

Всички населени места в община Чупрене са водоснабдени. По данни на 

„ВиК“ ЕООД – Видин общата дължина на водоснабдителната мрежа (външна и 

вътрешна) за цялата община Чупрене е 97 960,00м, от които: 

• външна водопроводна мрежа – 47 510,00м; 

• вътрешна водопроводна мрежа - 50 450,00м. 

 

• Външна водопроводна мрежа 

Външната водопроводна мрежа за община Чупрене е общо 47 510,00м като е 

разпределена по населени места както следва: 
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Таблица 37. Външна водопроводна мрежа в община Чупрене по населени места към 
01.01.2017г. 

№ Населено място Външна водопроводна мрежа /м/ 

1. с. Върбово 4 400,00 

2. с. Горни Лом 3 500,00 

3. с. Долни Лом 4 640,00 

4. с. Протопопинци 6 990,00 

5. с. Репляна 13 080,00 

6. с. Средогрив 800,00 

7. с. Търговище 1 500,00 

8. с. Чупрене 12 600,00 

Общо: 47 510,00 

Източник: “ВиК” ЕООД – Видин. 

 

 

Диаметрите на съществуващите тръби варират от D=60 до D=300 (табл.38). 

 
Таблица 38. Външна водопроводна мрежа по дължини на тръбите в диаметри в община 
Чупрене към 01.01.2017 г. 

Диаметър 

на тръбите 

Участък Дължина на 

тръбите (м) 

D=60 Общо, в т.ч.: 2 680,00 

o от НР на с.Средогрив до НР на с.Долни Лом 2 680,00 

D=80 Общо, в т.ч.: 180,00 

o от НР на с.Средогрив до НР на с.Долни Лом 180,00 

D=125 Общо, в т.ч.: 4 600,00 

o от НР на с.Долни Лом до НР на с.Репляна 3 360,00 

o от с.Средогрив до НР на с.Средогрив 795,00 

o от НР на с.Средогрив до НР на с.Долни Лом 445,00 

D=150 Общо, в т.ч.: 8 590,00 

o от НР на с.Чупрене, НР на с.Търговище и НР на с.Репляна 

до водохващанията от речна група „Чупрене – Репляна” 

5 090,00 

o от с.Горни Лом до водохващането на р.Горни Лом 3 500,00 

D=200 Общо, в т.ч.: 1 500,00 

o от НР на с.Чупрене, НР на с.Търговище и НР на с.Репляна 

до водохващанията от речна група „Чупрене – Репляна” 

1 500,00 

D=250 Общо, в т.ч.: 28 580,00 

o от НР на с.Върбово до НР на с.Чупрене 4 810,00 

o от НР на с.Протопопинци до НР на с.Търговище 6 990,00 

o от НР на с.Чупрене, НР на с.Търговище и НР на с.Репляна 

до водохващанията от речна група „Чупрене – Репляна” 

16 780,00 

D=300 Общо, в т.ч.: 1 380,00 

o от НР на с.Чупрене, НР на с.Търговище и НР на с.Репляна 

до водохващанията от речна група „Чупрене – Репляна” 

1 380,00 

Източник: “ВиК” ЕООД – Видин. 
 

Основният проблем на външната водопроводна мрежа в общината е влошеното 

състояние на речните водохващания и главния довеждащ водопровод от основната 

водоснабдителна група „Чупрене-Репляна”. Водопроводът е изграден през 60-те год. 

на 20 век от азбестоциментови тръби с диаметър ᴓ200, ᴓ250, ᴓ300. Към момента той 

е крайно износен и амортизиран. По него стават многобройни аварии, които водят до 

нарушаване на нормалното водоподаване на населението. Голяма част от трасето 
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на водопровода преминава през силно пресечен, планински, трудно достъпен терен, 

което затруднява значително работата по отстраняването на възникналите аварии.  

• Вътрешна водопроводна мрежа 

Вътрешната водопроводна мрежа в община Чупрене е общо 50 450,00м като е 

разпределена по населени места както следва: 
 

Таблица 39. Вътрешна водопроводна мрежа в община Чупрене по населени места към 
01.01.2017 г. 

№ Населено място Вътрешна водопроводна мрежа /м/ 

1. с.Върбово 6 198,00 

2. с.Горни Лом 6 540,00 

3. с.Долни Лом 5 502,00 

4. с.Протопопинци 2 520,00 

5. с.Репляна 5 481,00 

6. с.Средогрив 8 290,00 

7. с.Търговище 4 836,00 

8. с.Чупрене 11 083,00 

Общо: 50 450,00 

Източник: “ВиК” ЕООД – Видин. 

Според данни на „ВиК” ЕООД – Видин един от основните проблеми, свързани с 

експлоатацията на водоснабдителните мрежи в община Чупрене, е прогресиращата 

амортизация на водопроводните мрежи и сградните водопроводни отклонения в 

населените места, които предпоставят високи нива на загубите на вода, чести 

нарушения във водоснабдяването на абонатите, високи експлоатационни разходи и 

чести разкопавания на съществуващите улични настилки. Ето защо община Чупрене 

е предприела редица мерки за подобряване качеството на водопроводната мрежа в 

населените места с различни средства: общински бюджет, публично-инвестиционна 

програма и „Програма за развитие на селските райони” -  2007-2014 г. и 2014-2020 г. 

 

❖ Състояние на водопроводната мрежа по населени места 

• Село Върбово 

o Степен на изграденост – 100%; 

o Дължина на мрежата – 6 198м; 

o Състояние на водопроводната мрежа – 1 340м от тръбите са подменени 

с полиетиленови през 2014г. със средства от публично-инвестиционна 

програма; 

• Село Горни Лом 

o Степен на изграденост – 100%; 

o Дължина на мрежата – 6 540м; 

o Състояние на водопроводната мрежа - 2 362м от тръбите са подменени с 

полиетиленови до 2014г., а за рехабилитацията на останалата част от 

водопроводната мрежа в селото е подаден проект за финансиране по 

ПРСР – 2014-2020г.; 

• Село Долни Лом 

o Степен на изграденост – 100%; 

o Дължина на мрежата – 5 502м; 

o Състояние на водопроводната мрежа – за рехабилитация на 4 459м от 

мрежата е подаден проект за финансиране по ПРСР – 2014-2020г.; 

• Село Протопопинци 
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o Степен на изграденост – 100%; 

o Дължина на мрежата – 2 520м; 

o Състояние на водопроводната мрежа – 1 560м от тръбите са подменени 

с полиетиленови през 2014г. със средства от публично-инвестиционна 

програма; 

• Село Репляна 

o Степен на изграденост – 100%; 

o Дължина на мрежата – 5 481м; 

o Състояние на водопроводната мрежа – 1 184м от тръбите са подменени 

с полиетиленови през 2013г. със средства от общинския бюджет, а за 

подмяна на останалата част от водопроводната мрежа е подаден проект 

за финансиране по ПРСР – 2014-2020г.; 

• Село Средогрив 

o Степен на изграденост – 100%; 

o Дължина на мрежата – 8 290м; 

o Състояние на водопроводната мрежа – за рехабилитация на 5 215м от 

тръбите е подаден проект за финансиране по ПРСР – 2014-2020г.; 

• Село Търговище 

o Степен на изграденост – 100%; 

o Дължина на мрежата – 4 836м; 

o Състояние на водопроводната мрежа – 1 360м от тръбите са подменени 

с полиетиленови през 2014г. със средства от публично-инвестиционна 

програма; 

• Село Чупрене 

o Степен на изграденост – 100%; 

o Дължина на мрежата – 11 083м; 

o Състояние на водопроводната мрежа – тя е изцяло рехабилитирана и 

реконструирана (изпълнена с полиетиленови тръби с висока плътност) в 

периода 2013-2014г. със средства по ПРСР – 2007-2014г. 

Целта на община Чупрене е до 2020г. водопроводните мрежи в още 2 от селата 

в територията (Горни Лом и Репляна) да бъдат изцяло рехабилитирани. В други две 

села (Долни Лом и Средогрив) подмяната на тръбите да обхване около 70-80% от 

общата водопроводна мрежа. За най-малките населени места (Търговище, Върбово 

и Протопопинци) общината няма предвидени проекти за цялостна рехабилитация 

през следващия планов период – 2014-2020г. 

 

• Загуби на вода 

Въпреки подобряването на състоянието на водопроводните мрежи в населените 

места в община Чупрене, е налице негативна тенденция на поддържане на много 

високи нива на загуби на вода по водопреносната мрежа (табл.№40). 

 
Таблица 40. Количества на доставената / използваната вода по населени места в община 
Чупрене за 2016 г. 

Населено място Доставена вода 

(м3) 

Консумирана вода 

(м3) 

Загуби на вода 

(м3) (%) 

с.Върбово 11 637,00 5 336,00 6 301,00 54,15 

с.Горни Лом 52 193,00 25 130,00 27 063,00 51,85 

с.Долни Лом 21 729,00 10 865,00 10 864,00 50,00 
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с.Протопопинци 14 275,00 10 554,00 3 721,00 26,07 

с.Репляна 17 008,00 7 741,00 9 267,00 54,49 

с.Средогрив 13 751,00 6 700,00 7 051,00 51,28 

с.Търговище 12 967,00 6 939,00 6 028,00 46,49 

с.Чупрене 47 823,00 23 800,00 24 023,00 50,23 

Източник: “ВиК” ЕООД – Видин. 

 

Загубите на вода през 2016г. в общината са твърде високи. Изключение прави 

само с.Протопопонци, с нива около 25%. При шест от общо осем села в територията 

регистрираните загуби на вода от „ВиК” ЕООД - Видин са около и над 50% (Върбово, 

Горни Лом, Долни Лом, Репляна, Средогрив и Чупрене). Посочените стойности са 

прекалено високи и са индикатор за разхищаване на ценния воден ресурс (фиг.№9). 

 

 
Фигура 11. Загуби на вода в община Чупрене през 2016г. 

 

По-подробна информация за количествата доставена / консумирана вода и дела 

на загубите по водопреносната мрежа в отделните населени места за периода 2012-

2016г. може да бъде намерена в Приложение №4. 

Анализът на данните показва, че въпреки изцяло подменената и рехабилитирана 

водопроводна мрежа в село Чупрене, загубите на вода при него са намалели едва с 

около 1,5% (от 51,66% през 2012г. на 50,23% през 2016г.). Това е косвен индикатор, 

че проблемът с твърде големите загуби на вода не се дължи единствено и само на 

амортизираната водопроводна мрежа в рамките на населените места. 

Основните загуби на питейна вода идват от външната водопроводна мрежа 

извън рамките на урбанизираните територии. Това са загуби от водоизточника до 

съответното населено място. Налага се изводът, че лошото състояние на речните 

водохващания и главния водопровод от водоснабдителна група „Чупрене-Репляна” 

не може да се компенсира от подобрената инфраструктура в рамките на населените 

места. Ето защо трябва да се предвидят мерки и да се потърси финансиране за 

подобряване на състоянието на тази водоснабдителна група (извън границите на 

урбанизираните територии). 
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2.12.1.2. Канализационна мрежа 

На територията на община Чупрене няма селища с изградена канализационна 

мрежа. Няма и големи промишлени предприятия, които да генерират промишлени 

отпадъчни води. 

Канализационна мрежа (и то само частична) има единствено в общинския 

център село Чупрене. За извеждане на отпадъчните води извън регулационните 

граници на населеното място се изгражда Главен колектор. Басейнова дирекция 

„Дунавски район” – Плевен е издала Разрешително №101368/27.01.2006г. на община 

Чупрене за ползване на повърхностен воден обект (р. Чупренска) за заустване на 

отпадъчни води при проектиране на обект: „Главен колектор I от 

канализационната мрежа на с. Чупрене, общ. Чупрене, обл. Видин”. Срокът на 

действието на това разрешително е три месеца след завършването на строежа и 

въвеждането на Главния колектор в експлоатация. 

Останалите села в общината нямат изградени канализационни мрежи. 

На територията на община Чупрене няма изградени Пречиствателни станции 

за отпадъчни води (ПСОВ). 

От съществено значение за опазване на околната среда в община Чупрене е 

изграждането на канализационни мрежи в населените места и необходимите 

пречиствателни съоръжения за отпадъчни води към тях. 

 

2.12.2. Енергоснабдяване 

Основен енергоносител в община Чупрене е електроснабдяването. То се 

осъществява както от традиционни, така и от алтернативни възобновяеми енергийни 

източници. Община Чупрене е изцяло електрифицирана и има достатъчно енергийни 

мощности. Всички населени места в територията са електроснабдени. 

Община Чупрене не е газоснабдена. Няма и издаден лиценз за газоснабдяване 

на територията от „Комисията за Енергийно и Водно Регулиране” (КЕВР). 

В община Чупрене няма и централно топлоснабдяване. Отоплението в общината 

се извършва от локални източници – предимно електроуреди и инсталации/печки на 

твърдо гориво. 

 

2.12.2.1. Традиционни електроенергийни източници 

Електроснабдяването на територията на община Чупрене се реализира от 

общата електроснабдителна мрежа на страната. 

Разпределението на електроенергия в община Чупрене се осъществява от 

„ЧЕЗ Разпределение България” АД. Тази фирма отговаря за експлоатацията, 

поддръжката и управлението на електроразпределителната мрежа в общината, 

която включва електропроводни линии и съответните електрически уредби. 

На територията на община Чупрене са изградени 6 въздушни електропровода 

– ВЕЛ 20 kV (табл.№41). 

 
Таблица 41. Съществуващи електропроводи на територията на община Чупрене към 2016г. 

№ Вид Наименование Напрежение Местонахождение 

1. ВЕЛ Ниш 20kV с.Горни Лом, Мартиново 

(в момента не функционира) 

2. ВЕЛ Миджур 20kV с.Горни Лом 

3. ВЕЛ Косера 20kV с.Горни Лом, с.Долни Лом 
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4. ВЕЛ Чупрене 20kV с.Горни Лом, с.Долни Лом, с.Репляна, 

с.Търговище, с.Чупрене, с.Върбово, 

с.Протопопинци 

5. ВЕЛ Глама 20kV с.Горни Лом, с.Долни Лом, с.Репляна, 

с.Търговище, Боровица, гр.Белоградчик 

6. ВЕЛ Белановец 20kV с.Горни Лом, с.Долни Лом, с.Средогрив, 

Фалковец 

Източник: ЧЕЗ България ЕАД. Общинска администрация – Чупрене. 

 

Освен необходимите електропроводни линии, на територията на общината са 

изградени и нужните електрически уредби за преобразуване и разпределяне на 

електроенергията към крайните консуматори. Съгласно данните, предоставени от 

Общинската администрация, на територията на общината функционират общо 19 

трансформатора, разпределени по населени места, както следва: Чупрене (4), 

Горни Лом (3), Долни Лом (3), Репляна (2), Търговище (2), Върбово (2), Средогрив (2) 

и Протопопинци (1). 

Така изградената електроенергийна мрежа задоволява настоящите потребности 

на общината от енергоснабдяване. 

 

2.12.2.2. Възобновяеми електроенергийни източници 

Община Чупрене разполага и с няколко собствени независими енергийни 

източника (виж т.2.6.5 Производство и разпределение на електрическа и на 

топлинна енергия и на газообразни горива (Сектор D). Те включват два вида 

малки електрически централи: 

• малки водноелектрически централи (МВЕЦ); 

• фотоволтаични електрически централи (ФВЕЦ).  

Малките водноелектрически централи (МВЕЦ) се базират на усвояването на 

хидроенергийния потенциал на община Чупрене. На територията на общината към 

момента са изградени 8 МВЕЦ. Териториалното отлагане на обектите показва, че 

повечето от тях се намират в землището на с.Горни Лом (5 от общо 8 МВЕЦ). Други 

2 МВЕЦ са разположени в землището на с.Чупрене и само 1 МВЕЦ е ситуиран в 

землището на с.Долни Лом. Това доказва, че най-интензивно се експлоатират реките 

Лом, Бърза, Краставичка и Манастирка. 

Малките фотоволтаични електрически централи (ФВЕЦ) са изградени с цел 

усвояване на слънчевата енергия. Въпреки, че общината попада в зона „А“ от 

районирането на страната (стойности под 1450 kWh/m2), са налице реализации и в 

тази икономическа дейност. През 2012 г. на територията на общината са изградени 

две ФВЕЦ, които са разположени в землищата на селата – Върбово и Долни Лом. 

Община Чупрене не се отличава с особено благоприятни условия за усвояване 

на вятърната енергия, поради което тази разновидност на производство на енергия 

не е застъпена в общия икономически профил. 

Наличието на общо десет малки електрически централи в посочената територия 

е и причината отрасъл „Производство и разпределение на електрическа и топлинна 

енергия и на газообразни горива” да е един от водещите отрасли в общинската 

икономика. 

 

2.12.2.3. Енергийна ефективност 

В контекста на съвременния стремеж към постигане на устойчиво развитие на 

териториите, от много съществено значение е прилагането на мерки за енергийна 



ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ    96 

ефективност в устройственото планиране и изграждането на населените места. Това 

може да се постигне като се предприемат мерки в две основни направления: 

 

• Мерки за енергийна ефективност в публичния сектор 

Обслужването на общинските сгради в територията е едно от основните пера в 

потреблението на електроенергия в общината. Тук се включват: административните 

сгради, сградите на образованието, здравеопазването, културата и др. 

Община Чупрене вече е финализирала два проекта в тази насока: „Енергийно 

ефективни мерки в основните училища в селата Чупрене и Горни Лом” (ОПРР) 

и „Преустройство на общинска сграда в Център за настаняване от семеен тип 

(ЦНСТ) в село Върбово” (ПРУРР). 

Тази положителна тенденция би следвало да продължи и в следващия планов 

период да се предвидят мерки за подобряване на енергийната ефективност и в 

останалите обществено-обслужващи обекти в общината. 

Друго важно перо в енергопотреблението на общината е разходът за осветление 

на публичните пространства (улици и площади). 

През последните години са направени инвестиции и в тази насока. В края на 

2013г. е реализиран проект: „Реконструкция на площадни пространства, улици, 

тротоари и поставяне на улично осветление в централните части на селата 

Чупрене и Горни Лом” (ПРСР). Към настоящия момент във всички населени 

места в община Чупрене е монтирано съвременно улично осветление с 

енергоспестяващи осветителни тела. 

 

• Мерки за енергийна ефективност в жилищния сектор 

С оглед постигане на по-добри условия и комфорт на обитаването, следва да се 

стимулира и прилагането на мерки за енергийна ефективност в жилищните сгради в 

общината. Това е от особено значение, като се има предвид, че жилищните терени 

заемат най-голям дял в урбанизираната територия и в този смисъл имат значителен 

принос за редуциране на енергопотреблението като цяло. 

Като потенциален проблем за прилагането на тази политика може да се очертае 

факта, че твърде голям дял от жилищните сгради в общината са необитавани – над 

50% (виж т.2.7 Обитаване). Обитаваните жилища съставляват само 41% от общия 

им брой. Освен това част от този жилищен фонд е с влошени качествени параметри 

(като конструктивни особености и степен на благоустроеност). Към това можем да 

прибавим и факта, че през последните години почти не е реализирано строителство 

на нови сгради, които да са съобразени със съвременните стандарти и изисквания 

за енергийна ефективност. С цел преодоляване на тези неблагоприятни дадености, 

общината следва да стимулира частните собственици да предприемат 

необходимите мерки за подобряване на качествените параметри на сградния фонд 

като: подмяна на съществуващите дограми, топлоизолация, хидроизолация, смяна и 

ремонт на покривни материали, подмяна на електрически, водоснабдителни и 

отоплителни инсталации и др. 

 

2.12.3. Телекомуникации 

Далекосъобщителната мрежа в община Чупрене обезпечава населението с 

достъп до: телефон (фиксирани и мобилни абонати), интернет и телевизия. 
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Поддръжката и експлоатацията на мрежите и съоръженията в територията се 

осъществява основно от три национални мобилни оператора: „БТК” ЕАД, „Мобилтел” 

ЕАД и „Теленор България” ЕАД. 

„БТК” ЕАД е единственият оператор с изградена телефонна кабелна мрежа за 

обслужване на населението в общината. Той предлага фиксирани телефонни 

услуги (при 100% степен на цифровизация) на територията на цялата община. 

Другите два оператора нямат изградена подземна линейна инфраструктура - 

кабелни трасета и съоръжения. Те предлагат телекомуникационни услуги, базирани 

на обекти от наземната мобилна мрежа. „Мобилтел” ЕАД разполага с една Базова 

станция №VID 0010 в землището на с. Репляна. „Теленор България” ЕАД в момента 

процедира инвестиционен проект за „Изграждане на Базова станция №5650”, която 

също е ситуирана в землището на с. Репляна (ПИ №216006, м.”Бучие”). 

Всички оператори предлагат две основни мобилни услуги: мобилен телефон 

(по GSM технология) и мобилен интернет (по UMTS технология). По предоставени 

от „Мобилтел” ЕАД данни: 

• GSM покритието обхваща 96,9% от територията и 99,95% от населението на 

община Чупрене; 

• UMTS покритието обхваща 89% от територията и 99,93% от населението на 

община Чупрене. 

Това означава, че почти цялото население на общината е обезпечено с мобилен 

достъп до телефон и интернет. Извън обхвата на операторите остават единствено 

отделни зони в южната и западната високопланински части на общината. 

Кабелен достъп до интернет (по ADSL технология) се предлага единствено от 

„БТК” ЕАД и то само в общинския център – село Чупрене. 

Кабелна телевизионна мрежа има само в двете по-големи села на общината – 

Горни Лом (193 абоната) и Чупрене (120 абоната). Ниската степен на обхват на тези 

услуги се дължи на малкия брой абонати в другите населени места, което прави 

инвестицията в тях икономически неизгодна. 

„БТК” ЕАД предлага телевизионна услуга по сателитна технология Direct to the 

Home TV (DTH TV), в обхват 100% от територията на общината. 

Операторите не са заявили други инвестиционни намерения за изграждане на 

допълнителни обекти на телекомуникационната инфраструктура на територията на 

община Чупрене в обхват до 2035г. 

 

2.13. Околна среда 

Анализ и оценка на екологичните проблеми, свързани с опазване на околната 

среда при предложените устройствени решения в Предварителния проект на Общ 

устройствен план на община Чупрене  са подробно представени в Докладът за 

екологична оценка/ДЕО и Докладът за оценка на съвместимост/ДОСВ с предмета на 

опазване на ЗЗ от колектив експерти на Екологични оценки /ЕО по отделните 

компоненти и фактори на околната среда. Компетентен орган за даване на решение 

по ЕО и ОС е РИОСВ Монтана. 

2.13.1. Състояние на атмосферния въздух 

Вследствие на анализа на данните за климатичните условия в община 

Чупрене може да се направи заключение че характеристиките й са 

благоприятни по отношение на разсейването на вредни вещества, изхвърляни 

в атмосферата и за намаляване на локалното въздействие на производствени 
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емисии. Климатът е разнообразен, в по-ниските части – умерено-континентален, с 

планинско влияние; във високите – подчертано планински; подчертана зоналност на 

климатичните елементи; условия за температурни инверсии; различна устойчивост 

на снежна покривка, във високите части – с голяма продължителност и устойчивост; 

Атмосферният въздух в Община Чупрене се характеризра със сравнително 

добра  чистота, но както в малките общини в страната замърсяването на въздуха се 

дължи през отоплителния сезон основно на бита при ползването на твърди горива, а 

така също и на  автотранспорта, особено в тези, през които преминават 

републикански пътища. Промишлената дейност в тези общини е силно ограничена и 

не води до сериозно замърсяване на въздуха. 

Това, обаче, не отменя изискването за внимателно планиране и изпълнение на 

строителните и транспортни дейности с цел недопускане на наднормени газо-

прахови емисии при реализация на производствени или инфраструктурни проекти. 

Потенциални замърсители на въздуха в територията на Община Чупрене са 

строителните обекти и промишлените предприятия. Замърсители на въздуха са 

производствени емитери с по-малка значимост за замърсяването на въздуха. От 

значение за разпространението и разсейването на замърсителите на атмосферния 

въздух са особеностите на релефа и надморската височина, наклон и изложение на 

скатовете, които определят разпределението на топлината, светлината, 

количеството на валежите и влагата, ветровата картина. При определени 

метеорологични условия /продължително безветрие, мъгла, ниска облачност/ се 

натрупват замърсители в приземния слой от фини прахови частици /ФПЧ/ - ФПЧ10, 

серен диоксид и др.замърсители. Допълнителен фактор за влошаване качеството на 

атмосферния въздух в населените места са предимно локални горивни източници, 

битовото отопление, както и вторично замърсяване на въздуха с прах, поради 

нередовно почистване и миене на уличната мрежа. Усилията на местните власти са 

насочени към подобряване организацията на движение. Бензиностанциите на 

територията на общината са приведени в съответствие с нормативните изисквания. 

При зонирането на производствените дейности, както и дейности за 

интензивно животновъдство са отчетени разположението на зоните, спрямо 

тези за жилищно застрояване и/или туризъм и отдих,  както и метеорологичните 

данни за района (розата на ветровете и др.). 

В ДЕО са  оценени въздействията на ОУП върху околната среда  и са 

предложени мерки за свеждане до минимум негативните въздействия от 

устройствените решения върху компонент  „атмосферен въздух“. 

2.13.2. Геоложка среда 

В регионален аспект територията на община Чупрене е в обхвата  на 

Предбалканската. и Западнобалканската единица в състава на Балканската 

тектонска зона. В литостратиграфско отношение приповърхностната среда на тези 

тектонски единици в обхвата на община Чупрене е изградена от долнокредни, 

горноюрско-долнокредни, юрски, триаски, пермски, долнокарбонски, рифей-

камбрийски и докамбрийски седиментни, вулканогенни и метаморфни скали със 

спорадично кватернерно покритие (фиг.№).  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Кватернер:1-Алувиални образувания-руслови и на заливните тераси (чакъли, пясъци, глини);  

2-Делувиални образувания (скални късове и глинесто-песъчливи материали);3-Алувиални 

образувания на първа и втора надзаливни тераси(чакъли, пясъци, глини);4-Алувиални 

образувания на пета надзаливна тераса (чакъли);Неоген:5-Димовска свита (пясъци, пясъчници и 

песъчливи варовици);Долна креда:3-Сумерска свита (мергели с прослойки от глинести варовици, 

пясъчници и алевролити);7-Мраморенска свита (мергели и глинести варовици);8-Крапченски член 

на Салашка свита (глинести варовици и мергели);Горна юра-Долна креда:9-Брестнишка свита 

(биоконструирани и микритни варовици);10-Яворецка, Гинска и Гложенска свита (микритни, 

ядчести и пелетно-оолитни варовици);Юра:11-Бовска свита (алевритови мергели до варовити 

аргилити с прослойки от глинесто-алевритови варовици);12-Полатенска свита (песъчливи 

варовици и варовити пясъчници);13-Кичерска свита (песъчливи гравелити и конгломерати);14-

Риксенска свита (пясъчници, аргилити с прослойки от черни въглища);Триас:15-Свидолска свита 

(аргилити, алевролити, пясъчници, варовици и доломити);16-Пясъчникова задруга (червени и 

сиви пясъчници);17-Конгломератово-пясъчникова задруга;Перм:18-Риковска задруга (пясъчници, 

гравелити, алевролити);19-Вранска свита (брекчоконгломерати, гравелити, пясъчници, 

алевролити, туфи и туфити); 20-Смоляновска свита (брекчоконгломерати, пясъчници, 

алевролити, аргилити, андезитови и дацитови туфи);21-Карловишка свита (брекчоконгломерати, 

пясъчници, алевролити, аргилити, туфи, туфити и варовици); 22-Миджурска свита (алевролити, 

пясъчници и аргилити);23-Милинска свита (брекчоконгломерати, варовици, пясъчници и 

алевролити);Горен карбон-Долен перм:24-Старчовдолска и Левишка свита (конгломерати, 

пясъчници, алевролити, аргилити, варовици и въглища); Долен карбон:25-Стакевска свита 

(конгломерати, аргилити, варовици, аркози и вулканити);26-Светиниколски плутон (средно до 

едрозърнести гранити); Рифей(?)-Камбрий:27-Мигматизирани гнайси, гнайсошисти и 
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амфиболити;28-Берковска група (мрамори, филити, базични вулканити и туфи, прослойки от 

кварцити и пясъчници);Докамбрий:29-Рупска единица на пилоу лавите (потоци и масивни тела от 

диабази, пилоу лави, хиалокластити и аргилити);30-Монастирска единица на паралелните дайки 

(дайки от плагиоклазови порфирити до микрогабра и диабази);31-Копиловска единица на 

ивичести кумулати (габра и ултрамофити) 

Фигура 12. Фрагмент от геоложка карта на България. М 1:100 000. Картен лист Белоградчик 
/Ангелов В. и др., 1995/ 

● Физико-геоложки процеси и явления  Всред физико-геоложки процеси и 

явления по-съществено развитие в община Чупрене имат изветрянето на скалите, 

ерозионно-акумулационните и карстовите процеси и явления. Изветрителните 

процеси са засегнали всички скали. Техен продукт са неориентираната напуканост  и 

песъчливо-глинестия слой (грус) в приповърхностната хипергенна зона. Ерозионно-

акумулационните процеси и явления са способствали развитието на площна и 

линейна ерозия. Техен резултат е съвременния релеф на общината с развитата 

речно-овражната мрежа, пренасянето и акумулирането на отмития материал. 

Карстовите процеси и явления са развити в карбонатните юрски и долнокредни 

седименти. В техните разкрития са установени различни карстови форми - от кари, 

карстови уширени, пукнатини, ходове, пещери и др. На територията на община 

Чупрене са регистрирани 33 пещери и пропасти. наличната информация за по-

големите от които е отразена в ДЕО табл. 2.2.1 Гравитационните процеси и 

явления включват сипеи, срутища и свлачища.  Срутищата и сипеите се проявяват 

в ограничени стръмни склонови участъци, изградени от силно напукани скали. В 

обхвата на община Чупрене не са регистрирани свлачища и няма информация за 

наличие на свлачищни процеси. 

 ● Сеизмичност  Съгласно „Наредба № РД-02-20-2/27/01.2012 г за 

проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони“ и картата на 

сътресяемостта за периоди 1000 г към тази наредба територията на община 

Чупрене  попада в  сеизмичен район от VII сеизмична степен. Проектирането на 

сгради, съоръжения комуникации и други обекти следва да се осъществя със 

сеизмичен коефициент Кс = 0,10. Според БДС EN 1998-1:2005/NA:2012, Приложение 

NA.D2 територията на общината попада в сеизмичен район с референтното 

максимално ускорение 0,11 g за период на повторяемост от 475 години. Територията 

на община Чупрене се характеризира с разнообразни инженерно-геоложки условия, 

обусловени от геолого-тектонският строеж и физико-механични, филтрационни и 

миграционни свойства на скалните литостратиграфски единици, изграждащи 

геоложката среда. По отношение на условията за изпълнение на строителна 

дейност се диференцират литоложки разновидности (строителни почви), които се 

класифицират като земни и скални почви. 

Подземни богатства - .Понастоящем на територията на община Чупрене няма 

находища на подземни богатства, които се водят на отчет в Националния баланс на 

запасите и ресурсите на подземните богатства, нито предоставени концесионни 

площи за добив на подземни богатства и действащи решения за търсене и 

проучване или за проучване на подземни богатства. 
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2.13.3. Състояние на водите 

Водното богатство на община Чупрене се състои предимно от повърхностни 

води. Подземните води са по-ограничени и нямат стопанско значение. Водните 

ресурси на общината се контролират и управляват от Басейнова дирекция „Дунавски 

район” (БДДР) – гр. Плевен към МОСВ. 

 

❖ Повърхностни води 

 

 Мрежата от потоци и реки на територията на община Чупрене е част от  

Дунавския  басейн. Територията на общината се отводнява от две реки – река Лом 

и река Чупренска, с техните многобройни притоци. Основен източник на речните 

води е повърхностният отток, който формира около 80% от общия годишен отток. 

Река Лом протича през източната част на община Чупрене и е най-значителната  

водна  артерия  преминаваща  през  територията  на общината.  Състои се от 

три повърхностни водни тяла-повърхностно водно тяло с код 

BG1WO600R1612,  повърхностно водно тяло с код BG1WO600R1112 и малка 

част от повърхностно водно тяло BG1WO600R1013, които принадлежат към 

поречие западно от Огоста и преминават през територията на общината. Всичките 

водни тела са с код R2По-значимите й притоци в рамките на общинската 

територия са: Равна река, Бърза река, Лева река, Краставичка.Изградени са 

няколко ВЕЦ-а по р. Лом. 

 Река Чупренска е десен приток на Стакевска река, която от своя страна е 

ляв приток на р.Лом. Тя е повърхностно водно тяло с код BG1WO600R1812 – „р. 

Чупренска от РВ „Голяма река“ до вливане в р. Лом при Горни Лом“ и повърхностно 

водно тяло с код BG1WO600R1312 – „РВ „Голяма река“ на р. Чупренска“.  

Р.Чупренска, в горното си течение има добри условия за изграждане на МВЕЦ-ве. 

По-големи притоци на Чупренска река са: Манастирка, Голема река, Мала Равна, 

Буковец. На територията на Община Чупрене за ефективното използване на 

речните води в сезона на речното маловодие са изградени два микроязовира: 

Язовир „Търговище“ в землището на с.Търговище  с площ от 44 дка и 295 хил.м3  

полезен обем.Язовир „Върбово“ в землището на с.Върбово с по-малък капацитет,с 

площ от 5,6 дка и 26 хил.м3  полезен обем. Тяхното състояние към момента не е 

достатъчно добро. И при двата язовира предстои да бъдат ремонтирани. 

 Производството на зелена енергия е приоритет за общината На 

територията на община Чупрене към момента са построени и функционират 8 

МВЕЦ., разположени в поречията на реките Лом, Бърза, Краставичка, Манастирска в 

землищата на селата Горни и Долни Лом и Чупрене.  Изграждат се и 3 нови МВЕЦ 

по поречията на  Бърза река и Лева река. По данни на Басейнова дирекция 

„Дунавски район” – Плевен към 01.03.2017г. са издадени още 6 разрешителни за 

водовземане от повърхностен воден обект на територията на община Чупрене, с 

цел изграждане на ВЕЦ и МВЕЦ - МВЕЦ „Лева река 1“, МВЕЦ „Лева река 2“, ВЕЦ“ 

МИ – 6“, МВЕЦ „Енигма – 1“, ВЕЦ „ЕРТ – 1“ и „ВЕЦ ЕРТ -3“. Те се намират в 

землищата на селата: Горни Лом (4бр.), Долни Лом (1 бр.) и Чупрене (1бр.). 

Производството на зелена енергия е приоритет ба общината  
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 Речни водохващания за питейно водоснабдяване - На територията на 

Община Чупрене има 4 речни водохващания: „Бяла вода”, „Меджобова падина”, 

„Дупляка” във водоснабдителната група „Чупрене-Репляна“.  и „Горни Лом”,  

Екологични проблеми – Не е гарантирано качеството на използваната вода за 

питейни нужди от повърхностните водоизточници (I категория) доставшна до 

потребителите . Липсват контролни измервателни устройства към двете 

водоснабдителни групи и пречиствателни съоръжения за  механично пречистване на 

водата. 

 

Територията на общината се отводнява от две реки – Чупренска река и река 

Лом, с техните многобройни по-малки притоци (табл.№42). Съгласно данни, 

предоставени от БДДР, община Чупрене попада в Поречие реки на запад от р. 

Огоста, в обхвата на следните водни тела: 
 

Таблица 42. Повърхностни водни тела на територията на община Чупрене 

Код на водно 

тяло 

Воден обект Катего-

рия на 

водното 

тяло 

Географски обхват СМВТ/ИВТ/ 

Естествено 

водно тяло 

BG1WO600R1812 ЧУПРЕНСКА Река р.Чупренска от РВ "Голяма 

река" до вливане в р.Стакевска  

Естествено 

BG1WO600R1712 КРАСТАВИЧКА Река р. Краставичка от РВ "Голяма 

река" до вливане в р. Лом при 

Горни Лом 

Естествено 

BG1WO600R1512 без име Река РВ "р. Горни Лом"  Естествено 

BG1WO600R1612 ЛОМ Река р. Лом от РВ "р. Горни Лом" до 

вливане на р.Краставичка при  

Горни Лом 

Естествено 

BG1WO600R1312 ЧУПРЕНСКА Река РВ "Голяма река" на 

р.Чупренска 

Естествено 

BG1WO600R1412 КРАСТАВИЧКА Река РВ "Голяма река" на 

р.Краставичка 

Естествено 

По-голямата 

част от 

BG1WO600R1112 

ЛОМ Река р. Лом от  вливане на 

р.Краставичка при Горни Лом до 

вливане на р.Стакевска 

Естествено 

Част от   

BG1WO600R1912 

СТАКЕВСКА Река р. Стакевска от РВ "Стакевска 

река" до вливане в р. Лом  

Естествено 

Малка част от   

BG1WO600R1013 

ЛОМ Река р. Лом от вливане на 

р.Стакевска до вливане на р. 

Нечинска бара 

Естествено 

Източник: Басейнова дирекция „Дунавски район” – Плевен. 

 

Съгласно Заповед №167/31.03.2016г. на МОСВ, на територията на община 

Чупрене има четири пункта за мониторинг на състоянието на повърхностните води с 

кодове: 

• BG1WO16421MS1110 – р.Чупренска (преди вливане в р.Стакевска, след 

с.Протопопинци); 

• BG1WO01641MS1080 – р.Стакевска (от РВ "Стакевска река" до вливане в 

р.Лом); 
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• BG1WO00659MS050 – р.Лом (при с.Горни Лом); 

• BG1WO00659MS059 – р.Краставичка (над с.Горни Лом). 

Съгласно Наредба №12/18.06.2002г., в програма за контролен мониторинг на 

повърхностни води, предназначени за питейно - битово  водоснабдяване на 

територията на БДДР – Плевен за 2016г. са включени три пункта с кодове: 

• BG1WO00669MS222 – Речно водохващане “Голяма река”- р.Чупренска; 

• BG1WO06429MS212 – Речно водохващане “Голяма река”- р.Краставичка; 

• BG1WO00067MS232 – Речно водохващане “Река Горни Лом”. 

И трите речни водохващания попадат в зона за защита на питейните води от 

повърхностни водни тела, съгласно чл.119а от ЗВ. 

Резултатите от мониторинга на речните води показва, че към 2016г. тяхното 

екологично и химично състояние е добро (табл.№43). 

 

Таблица 43. Екологично и химично състояние на повърхностните водни тела в община 
Чупрене към 2016г. 

Код Воден обект Екологично 

състояние 

Химично 

състояние 

Екологична цел 

BG1WO600R1812 ЧУПРЕНСКА добро добро Запазване на добро 

екологично и химично 

състояние. 

BG1WO600R1712 КРАСТАВИЧКА добро добро Запазване на добро 

екологично и химично 

състояние. 

BG1WO600R1512 без име добро добро Запазване на добро 

екологично и химично 

състояние. 

BG1WO600R1612 ЛОМ добро добро Запазване на добро 

екологично и химично 

състояние. 

BG1WO600R1312

  

ЧУПРЕНСКА добро добро Запазване на добро 

екологично и химично 

състояние. 

BG1WO600R1412 КРАСТАВИЧКА добро добро Запазване на добро 

екологично и химично 

състояние. 

BG1WO600R1112 ЛОМ добро неизвестно Запазване на добро 

екологично състояние. 

Предотвратяване на 

замърсяването и 

постигане на добро 

химично състояние . 

BG1WO600R1912 СТАКЕВСКА добро добро Запазване на добро 

екологично и химично 

състояние. 

BG1WO600R1013 ЛОМ добро добро Запазване на добро 

екологично и химично 

състояние. 

Източник: Басейнова дирекция „Дунавски район” – Плевен. 

 

През последната отчетна 2016 година няма регистрирани превишения над 

установените допустими стойности на изследваните основни физикохимични 

показатели и специфични замърсители. В някои от предходните години са били 

регистрирани отделни случаи на влошаване на качеството на водите по три от 
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показателите – „азот”, „амоняк” и „нитрати”. Характерът на замърсяването е 

доказателство за изпускане на непречистени битови отпадъчни води и води от 

животновъдството. 

Един от основните замърсители на водоприемниците на територията на 

РИОСВ - Монтана са непречистените отпадъчни води от населените места. 

Община Чупрене се характеризира с директни зауствания на отпадъчни води във 

водоприемниците и липса на пречиствателни станции за отпадъчните води (ПСОВ). 

Канализационна мрежа (и то частична) има само в общинския център село 

Чупрене (виж т.3.4.5. „Водоснабдяване и канализация”). За извеждане на 

отпадъчните води извън регулационните граници на населеното място се изгражда 

Главен колектор. БДДР – Плевен е издала Разрешително №101368/ 27.01.2006г. на 

община Чупрене за ползване на повърхностен воден обект за заустване на 

отпадъчните води от колектора в р. Чупренска. 

Общият проблем на водоснабдяването в община Чупрене е възрастта на 

изградените водопроводни мрежи (над 45 години), както и екологичната 

несъстоятелност на етернитовите тръби, от които те са осъществени. Ето защо 

общинското ръководство е стартирало поетапна подмяна на мрежите в рамките на 

урбанизираните територии. Водопроводната мрежа е изцяло подменена в 

общинския център – село Чупрене и частично в селата – Търговище, Върбово и 

Протопопинци. Предстои цялостна рехабилитация на водопроводните мрежи в 

селата Горни Лом и Репляна, както и частична подмяна на тръбите в селата Долни 

Лом и Средогрив. Наложителна е и подмяната на основния довеждащ водопровод 

от водоснабдителна група „Чупрене – Репляна”, както и изграждане на 

пречиствателни съоръжения към речните водохващания. По този начин ще се 

гарантира качеството на питейната вода, доставяна до потребителите в община 

Чупрене. 

Специфично за водните течения в община Чупрене е, че част от 

хидроенергийния им ресурс се използва за енергодобив. Към момента в 

посочената територия има изградени осем малки водноелектрически централи 

(МВЕЦ). БДДР – Плевен е издала още шест разрешителни за водовземане от 

повърхностен воден обект, с цел изграждане на водноелектрически централи. В 

следствие на тази икономическа дейност, водите в общината са подложени на 

засилено антропогенно въздействие, което следва да бъде параметрирано в 

определени допустими граници, с оглед предотвратяване на евентуално 

„претоварване” на хидроенергийния потенциал на общината. 

 

❖ Подземни води 

Подземните води на територията на общината нямат значимо стопанско 

значение. В обхвата на община Чупрене влизат две подземни водни тела 

(табл.№44). 

 
Таблица 44. Подземни водни тела на територията на община Чупрене 

Код 

на подземно водно тяло 

Име 

на подземно водно тяло 

Населени места 

BG1G0000QAL013 Порови води в Кватернера - 

р.Лом 

Горни Лом, Долни Лом, 

Средогрив 

BG1G0000TJK044 Карстови води в Западния 

Балкан 

Чупрене, Горни Лом, Долни 

Лом, Търговище, Репляна, 

Върбово, Протопопинци 
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Източник: Басейнова дирекция „Дунавски район” – Плевен. 

 

В подземно водно тяло BG1G0000TJK044 са разположени мониторингови 

пунктове за наблюдение на количественото състояние на подземните води 

(съгласно Заповед №167/ 31.03.2016г. на МОСВ): 

• BG1G0000TJKMP241 – с.Търговище, КИ "Селския кладенец"; 

• BG1G0000TJKMP239 – с.Долни Лом, КИ "Водни печ".  

Резултатите от мониторинга на подземните водни тела показва, че към 2016г. 

тяхното количествено състояние е добро (табл.№45). Налице е влошено химично 

състояние на водно тяло BG1G0000QAL013 по показателя NO3. 

 
Таблица 45. Екологично състояние на подземните водни тела в община Чупрене към 2016г. 

Код  Име  
Химично 

състояние 

Количествено 

състояние 
Екологична цел  

BG1G0000QAL013 Порови води в 

Кватернера - 

р.Лом 

лошо  добро 1. Запазване на добро 

количествено състояние. 

2. Предотвратяване на 

влошаването на химичното 

състояние по показател 

NO3. 

3.Запазване на добро 

химично състояние по 

останалите показатели. 

BG1G0000TJK044 Карстови води в 

Западния 

Балкан 

добро добро Запазване на добро 

количествено и химично 

състояние. 

Източник: Басейнова дирекция „Дунавски район” – Плевен. 

 

Част от подземните води се използват за допълнително водоснабдяване на 

населените места в общината. За целта са изградени два каптажа КИ „Долни Лом” и 

КИ „Търговище”, които се стопанисват от „ВиК” – Видин. БДДР – Плевен е издала 

още едно разрешително за водовземане от същото подземно тяло 

BG1G0000TJK044, в землището на с. Търговище, което не е включено в общата 

водопроводна мрежа на община Чупрене, а се използва за напояване. 

И двете подземни водни тела попадат в зона за защита на питейните води, 

съгласно чл.119а от ЗВ. 

 

По данни на БДДР - Плевен към 2016г. нито един от водоизточниците в 

община Чупрене няма учредена санитарно - охранителна зона (СОЗ), съгл. 

Наредба №3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване , проектиране, 

утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около 

водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 

водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, 

питейни и хигиенни нужди. 

Територията на община Чупрене попада в чувствителна зона, съгласно 

Заповед №РД 970/28.07.2003г. на МОСВ. Повърхностните водни обекти в 

териториалния обхват на БДДР дефинират чувствителни зони със следния 

обхват: начало „р.Дунав, от границата при с.Ново село“ и край „р.Дунав, до 

границата при гр.Силистра“, както и „всички водни обекти във водосбора на р. 

Дунав на територията на Р България“. 
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На територията на община Чупрене няма находища на минерални води, 

респективно съоръжения за водовземане от минерани води. 

 

2.13.4. Състояние на почвите 

Според почвеното райониране на FAO територията на община Чупрене попада в 

обхвата на Западната Предбалканска провинция, която е част от Долнодунавската 

почвена подобласт. Най-разпространените почвени типове са кафявите и 

сивите горски почви (виж т.2.2.5. „Почви”). 

Тези почви се характеризират с това, че са слабо хумусни, слабо запасени 

с хранителни вещества, силно кисели, което затруднява отглеждане на култури, 

позволяващи интензивни технологии. 

Основният проблем на почвената покривка в община Чупрене е свързан с 

водната ерозия. 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 ерозионните процеси. Ерозията 

подлежи на периодичен мониторинг, който се извършва ежегодно чрез 

математически модели за оценка и прогноза на процесите. За тази цел се използва 

информация за начина на земеползване, която Министерството на земеделието и 

храните (МЗХ) предоставя в края на всяка календарна година, както и данните за 

интензивността на валежите от мрежата на Националния институт по метеорология 

и хидрология (НИМХ). По този начин се изчисляват параметрите на площите, които 

са засегнати от водна или ветрова ерозия. Съгласно данните на Изпълнителна 

агенция по околна среда (ИАОС), в община Чупрене се наблюдава водоплощна 

ерозия със среден интензитет - 2,1 тона на хектар годишно. 

Като изключим наличието на ерозионни процеси, почвите в община Чупрене са 

в сравнително добро екологично състояние. Няма отчетени превишения на 

съдържанието на тежки метали и металоиди в почвената покривка. Не са 

констатирани разливи и замърсявания с нефтопродукти. Няма регистрирани 

проблеми относно вкисляване и засоляване на почвите. В територията не са 

установени заблатени или физически нарушени почви. В общината не се извършва 

добив на полезни изкопаеми и няма производствени мощности – потенциални 

замърсители на почвената покривка. 

Към утвърдената годишна програма за почвен мониторинг – I ниво (2015г.) за 

РИОСВ - Монтана е определен Пункт №6 в село Чупрене. В този пункт е проведено 

обследване на почвите по пълен набор от показатели: pH (N2O), общ въглерод (ТС), 

органичен въглерод (ТОС), общ азот, общ фосфор, тежки метали (Zn, Cu, Pb, Cd, Cr, 

Co и Ni, As, Hg), обемна плътност, PAH16, РСВ6 и органохлорни пестициди. 

Получените резултати от анализирането са в нормите за допустимо 

съдържание на вредни вещества в почвите. 

Използването на изкуствени торове и пестициди е локализирано в личните 

стопанства и в някои по-големи почвени масиви, засети със зърнени и фуражни 

култури. На територията на общината е реализирано мероприятие за събиране и 

съхранение на негодни пестициди в „Б-Б кубове” на площадка в с.Долни Лом. 

Кубовете са 6 на брой, намират се в добро състояние и в тях херметично се 

съхраняват около 24 000 кг негодни за употреба ПРЗ. 
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2.13.5. Управление на отпадъците 

На     територията на  Община  Чупрене  се   генерират  битови, производствени 

и строителни отпадъци Община Чупрене участва в регионална система по 

управление на отпадъците, включваща Общините Белоградчик, Брегово, Бойница, 

Видин, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене. Битовите 

отпадъци от Община Чупрене се транспортират до РДБО в с. Жеглица за 

депониране на генерираните отпадъци  на територията на общините 

 В проекта на ОУП на Община Чупрене и ДЕО се обръща внимание при 

определяне на нови или съществуващи за производствени дейности зони, където би 

могло да се разрешава извършването на дейности с отпадъци, в т.ч. 

третиране/обезвреждане на ОЧЦМ, ИУЕЕ, НУБА. ИУМПС и др. опасни отпадъци, 

както и управление на формираните количества 

 В ЕО се извършва анализ по отношение на управлението на отпадъци 

от селското стопанство (животновъдство и растениевъдство) и необходимост от 

устройствено планиране на площи за третиране, в т.ч. компостиране на 

биоразградими отпадъци; 

При изготвяне на ДЕО на Предварителния проект на ОУП на Общ устройствен 

план на Община Чупрене е извършен  анализ и оценка на текущото състояние на 

управление на отпадъците в общината и са идентифицирани  и оценени 

въздействията на ОУП върху фактор „Отпадъци“. Предложени са мерки за 

намаляване на отрицателните въздействия върху човешкото здраве и околната 

среда в района.  

Съвместно с проектантския екип е направен анализ на възможностите и 

решенията за изпълнение на задълженията на общината за осигуряване на 

площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от 

домакинствата в  населени места, за разделно събиране на битови биоразградими 

отпадъци като се търси и възможност  за обединяване на отделните населени 

места, както и с др. общини.  

Не се извършва разделно събиране на отпадъците, но общината има нагласи 

за въвеждане на такова. 

Поради липса на комплексна система за разделно събиране, не е поставено 

изискване пред  населението за разделно събиране на отпадъците с цел 

оползотворяване и обезвреждане Относно въвеждане на разделно събиране на 

отпадъци от опаковки на територията на Общината съгл.чл.31, ал1 от Закона за 

управление на отпадъците задължението за въвеждане на разделно събиране на 

отпадъци от опаковки е за общини с население не < от 5000 ж., в чийто обхват 

попада Община Чупрене, поради малката численост  на населението  Въпреки това 

е препоръчително да се вземат мерки за по-добро управление на отпадъците, 

намаляване на разходите за депониране и т.н. да се пристъпи към определяне на 

места за събиране на отпадъците от опаковки и предаването им на фирми за 

последващо третиране.  

Във връзка с генерирането на опасните отпадъци, образувани в бита, 

например излезли от употреба флуоресцентни тръби и лампи, съдържащи живак, 

следва да бъде осигурена система за временното им съхранение и събиране като 



ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ    108 

се сключи договор с фирми, извършващи тези дейности 

Относно масово разпространените отпадъци и в изпълнение на ИУЕЕО, 

НУБА, ИУМПС, Кметът на Общината предприема мерки по организиране 

изпълнението на изпълнението  на задължението за сключване на договори с: 

организации по оползотворяване на ИУЕЕО, НУБА, ИУМПС, лица които изпълняват 

задълженията си индивидуално относно ИУЕЕО, НУБА, ИУМПС и др. лица 

притежаващи документ по Чл.35 от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, 

транспортиране, третиране, рециклиране и/или  оползотворяване отпадъците на 

територията на Общината. При изпълнение на екологичното законодателство 

общината е необходимо да предприеме мерки за определяне места на територията 

й за събиране на горепосочените отпадъчни потоци.  

 

Изводи, проблеми и устройствени изисквания  

За по-нататъшното решаване на проблемите на транспортирането и третирането 

на различните видове отпадъци, генерирани на територията на общината, към 

ОУПО се адресират следните устройствени изисквания: 

• да се предложат подходящи локализации за депониране на селскостопански 

отпадъци и сгурия от домакинствата с индивидуално отопление на твърди 

горива; 

• предвижданията да са съобразени с актуалните стойности на обемите 

отпадъци, на база предоставена от общинската администрация информация. 

В Предварителния проект на ОУП на Община Чупрене са взети предвид всички 

поставени изисквания, за да се сведе до минимум негативното въздействие на 

фактор отпадъци върху околната среда. В ЕО са предвидени мерки за да не се 

допускат отрицателни въздействия . 

Проблеми:  

На територията на Община Чупрене няма изградени инсталации за 

предварителни дейности преди оползотворяване на битовите отпадъци, в т.ч. за 

компостиране на биоразградимите отпадъци или сепариращи инсталации.  

Общината има склад за съхранение на ПРЗ и сградата, която се използва за склад е 

в добро състояние, Изпълнени са всички изисквания за съхранение на ПРЗ и в 

момента няма опасност за замърсяване на околната среда, но съществува 

потенциален риск от инциденти и евентуални негативни последици. Предложени са  

мерки за безопасното и екологосъобразно съхранение на забранените и негодни за 

употреба ПРЗ, чрез наблюдения и проверки за пригодността на сградния фонд и 

целостта на опаковките, до момента на крайното им обезвреждане. Те следва да се 

спазват стриктно, за да не се достига до нежелани резултати.  

Устройствени изисквания към сметосъбиране и депониране на отпадъците: 

• Организирано сметопочистване и сметосъбиране за всички населени места, 

съгласно график, изработен и изпълняван от Общинско предприятие, 

извършващо дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване; 

• Подсигуряване на подходящи съдове за битови отпадъци - кофи и контейнери 
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и др.; 

• Недопускане на нерегламентирано натрупване на отпадъци в покрайнините на 

населените места и в речните корита; 

• Определяне места на територията на общината за събиране на 

горепосочените отпадъчни потоци 

• Един от основните източници на замърсяване и проблем за общината е 

есенното замърсяване от растителни отпадъци и замърсяване с оборски тор. 

• Антропогенният фактор остава другия основен източник за замърсяване с 

битови и други отпадъци. 

 

2.13.6. Акустично натоварване 

Акустично натоварване На територията на Община Чупрене няма данни за 

наднормено шумово натоварване на жилищната среда. 

 Завишаване на шумовото натоварване се очаква от автомобилния транспорт 
(недобре поддържани пътища и превозни средства), в периодите на извършване на 
строителство на нови обекти и извъшване на ремонтни работи, но предимно в 
светлата част на деня.  

Не са налице налични данни за превишаване на нормите за шум в жилищната среда 
в община Чупрене. Поетапният ремонт и рехабилитация на пътищата в общината 
ще ограничи неблагоприятните здравни последици от генерираните прахови и 
газови емисии, наднормен шум . 

При спазване на изискванията, свързани с действащото законодателство 
негативното въздействие се очаква да е сведено до нормативно изискващото се. 

В краткосрочен и дългосрочен аспект не се очаква шумът да е определящ фактор  
по отношение опазването на общественото здраве и осигуряване на високо качество 
на жизнена среда за населението в района на общината.  
 

2.13.7. Радиационна обстановка 

Радиационна обстановка На територията на РИОСВ - Монтана действат три 

ЛМС /локални мониторингови станции/ - в Монтана, Видин и Вълчедръм - които са 

част от Националната автоматизирана истема за непрекъснат контрол на 

радиационния гама-фон. Измерванията на радиационния гама-фон се извършват 24 

часа в денонощието от локалните мониторингови станции. Регистрираните. 

стойности не се отличават от характерните за региона. 

 

2.13.1. Биологично разнообразие. Защитени територии. Защитени 

зони. 

Биологично разнообразие  в община - разнообразие на флора и фауна от 
флористични съобщества предимно  дъбово-горунови, букови гори по склоновете на 
планините, основно бук, следван от иглолистни култури; върбово-акациеви 
съобщества, разнообразни храстови и тревни съобщества, вкл. рудерални, 
съчетанието на горски, тревни и селскостопански площи обуславя развитието на 
разнообразни фаунистични популации. 
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Защитени територии по смисъла на ЗЗТ: 

На територията на община Чупрене в землищата на селата Горни Лом, Репляна и 
Чупрене се намира природния резерват „Чупрене”, създаден с цел запазване на най-
северните иглолистни гори в България, съставени от смърч и ела. 

Други защитени територии на територията на Община Чупрене: Природни 
забележителности / ПЗ : ПЗ „Белоградчишки скали” в землището на с. Върбово,  
ПЗ „Гардата” в землището на с. Протопопинци, ПЗ „Пещери Леви и Десни Сухи Печ” 
в землището на с. Долни Лом и Защитени местности/ ЗМ: ЗМ„Миджур” в 
землището на с. Горни Лом, ЗМ „Чупренски буки” в землищата на селата Горни Лом, 
Репляна и Чупрене. 

Не са предвидени в Предварителния проект на ОУП на Община Чупрене 
устройствени решения , които да засягат границите на ЗТ или дейности , които да 
оказват негативно въздействие върху ЗТ,  

Защитени зони от мрежата Натура 2000, обявени по реда на ЗБР 

Част от  землището на общината е включено в границите на Защитени зони по 

Натура 2000 :  

 - ЗЗ по директивата за опазване на дивите птици :  BG0002002 „Западен Балкан”- 

Територията на ЗЗ частично е разположена в границите на община Чупрене в 

землищата на : с. Чупрене, с. Върбово,  с. Горни Лом, с. Долни  Лом, с. 

Протопопинци, с. Репляна, с. Средногрив и с. Търговище. Територията на Общината 

изцяло попада в границите на ЗЗ  

- ЗЗ по директивата за опазване на природните обитания и дивата флора и фауна 

BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан” - ЗЗ частично е разположена в 

границата на община Чупрене.  

Изготвен е ДОСВ към ДЕО на ОУП на Община Чупрене. Предложени са 

необходимите смекчаващи мерки за съвместимост на ОУП на Община Чупрене с 

предмета и целите на опазване на ЗЗ BG0002002 „Западен Балкан” и ЗЗ BG0001040 

„Западна Стара планина и Предбалкан”. Предложените смекчаващи мерки са взети 

предвид при изготвяне на ОУП на Община Чупрене и ДЕО към него  

 

2.13.2. Ландшафт 

 

На територията на община Чупрене определящ фактор на ландшафта е горският 

фонд. Това налага провеждането на редица лесоустройствени мероприятия. 

 Видът, начинът и размерът на тези мероприятия следва да бъдат 

съобразени с конкретните наложили се условия,  състоянията на насажденията, 

характера и естетическите изисквания на територията. 

Видът, начинът и размерът на провежданите мероприятията следва да бъдат 

съобразени с конкретно наложилите се условия, състоянието на насажденията, 

характера и естетическите изисквания. 

Съществен момент е и ландшафтното оформяне на откритите пространства – 

високопланински пасища, горски поляни и други незалесени територии. Чрез 

засаждане на нови насаждения, единични или групови, ще се създадат повече 

живопистност и колорит. 
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Устойчивото развитие и екологичният стабилитет на горите са фактор за 

опазване и обитаване на този особенно важен екологичен и физиологичен 

компонент на ландшафта. 

 

2.13.3. Нарушени територии за възстановяване 

В община Чупрене няма изготвен регистър на нарушените територии, в който да 

са посочени техния брой, големина, местоположение, характеристики и степен на 

нарушеност. Данните са частични и от тях може да се предположи, че основен тип 

нарушени територии са тези, при които има нерегламентирано изхвърляне на 

твърди битови отпадъци (нерегламентирани сметища). 

В община Чупрене не се извършват други дейности, водещи до нарушаване и 

необходимост от възстановяване на териториите или на части от тях. Липсват 

значими производствени мощности. Не се реализира и добив и усвояване на 

подземни богатства. 

Съгласно данни на „Геозащита Плевен” ЕООД няма регистрирани свлачища и 

няма информация за наличие на активни свлачищни процеси. 

 

2.13.4. Рискове от природни бедствия и аварии 

На територията на община Чупрене е възможно възникването на различни 

бедствия и аварии, като земетресения, наводнения, пожари и др. Някои от тях могат 

да предизвикат значителни материални и човешки щети, ако не се вземат 

необходимите превантивни мерки. 

С цел защита на населението в такива екстремни ситуации община Чупрене има 

приет План за защита на населението при бедствия и аварии.  

 

❖ Земетресения 

Община Чупрене се класифицира като второстепенна сеизмична зона. В картата 

за сеизмично райониране на Р България, регионът е посочен като един от най-слабо 

земетръсните райони на страната. 

Територията на общината попада изцяло в район с интензивност от VI-VII степен 

по скалата на Медведев–Шпонхойер-Карник (MSK). При възникване на 

земетресение в такъв тип зони могат да се очакват малки и средни разрушения по 

сградния фонд, частични повреди по водопроводната и електроенергийната мрежи, 

временно нарушаване на автомобилния транспорт и съобщителната система. Не се 

очакват значими материални щети и човешки жертви. 

С оглед предприемане на необходимите мерки за защита на населението при 

земетресения, по програмата за „Трансгранично сътрудничество Румъния - 

България” (2007-2013г.), е изградена „Дунавска трансгранична система за ранно 

оповестяване на земетресения” (DACEA). На територията на северна България тя 

включва 8 сеизмични станции и 8 алармени системи. От тях най-близко 

разположените до територията на община Чупрене са станциите в: Монтана, Лом, 

Видин и Козлодуй. Предвидено е изграждане на нова сеизмична станция в 

Белоградчик. Това би спомогнало за ранното оповестяване на земетресенията и 

максималната защита на населението в случай на бедствие. 

 

❖ Наводнения 

В Дунавския район за басейново управление (ДРБУ) на основание чл.146г от 

Закона за водите са определени районите със значителен потенциален риск от 
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наводнения (РЗПРН). Те са утвърдени със Заповед № 88/21.08.2013г. на Директора 

на Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) и Заповед № РДД 744/01.10.2013г. 

на Министъра на околната среда и водите. РЗПРН са класифицирани в три степени 

на риск по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и 

културното наследство - нисък, среден и висок. Утвърдените РЗПРН съдържат само 

районите със степен на риск „висок” и „среден”. 

Територията на община Чупрене не попада в район със значителен 

потенциален риск от наводнения (РЗПРН).  

На територията на общината могат да възникнат наводнения най-вече при 

разлив на реките, протичащи през общината. Най-голяма вероятност от подобни 

бедствия има в периода на пролетното речно пълноводие, ако активното обилно 

снеготопене съвпадне с проливни дъждове. При възникване на наводнение в 

посочената територия могат да се очакват значими поражения по техническата 

инфраструктура и зоните за обитаване, труд и обществено обслужване, които са 

разположени в непосредствена близост до водните течения. Възможно е и 

влошаване на качествата на подаваната питейна вода, поради открития тип 

водохващане на основния водоизточник и липсата на ефективно пречиствателно 

съоръжение към него. 

По данни на Регионална дирекция (РД) „Пожарна безопасност и защита на 

населението” (ПБЗН) – Видин, последната подобна бедствена ситуация настъпва на 

17.04.2014г. Вследствие на повсеместни обилни валежи от дъжд, особено 

интензивни в района на Чупренския Балкан, рязко се повишава нивото на реките: 

Арчар, Стакевска, Чупренска и Лом. В следствие на скатните води, непочистените 

речни корита и големите водни количества, в основите на мостовете и в тесните 

части на коритата на реките се образуват запушвания, затлачвания и приливни 

вълни. Това довежда до разливания на реките извън коритата си, наводняване на 

жилищни и стопански сгради в населените места по поречията на реките: Горни Лом, 

Долни Лом, Чупрене и Средогрив. Особено засегнати са селата Горни Лом и 

Чупрене, при които е налице реална опасност от заливане на цели квартали 

(ромските махали). Бедствието е предотвратено с предприемане на аварийни мерки 

за спиране на речните води посредством построяването на временни диги от чували 

с пясък. 

Вероятността от възникване на наводнения, причинени от авариен разлив на 

двата микроязовира („Търговище” и „Върбово”) е по-ограничена. Това се дължи на 

сравнително малката им площ и завирен обем, което редуцира значително 

застрашените от разлив зони по поречията на реките. Освен това, поради недоброто 

техническо състояние на съоръженията и изпускателите към тях, и двата язовира са 

с предписания за поддържане на минимални водни количества в язовирните чаши. 

Това допълнително редуцира възможността от разливи и наводнения. 

В община Чупрене няма други значими изкуствени или естествени водоеми, 

които да представляват потенциална опасност от наводнения. 

В Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) за периода 2016-2021г. са 

планирани няколко инвестиционни мерки за намаляване на възможността и риска от 

наводнения, с компетентен орган по прилагането им община Чупрене. Отговорните 

институции са общината (Кмет на общината) или собствениците на хидротехнически 

съоръжения (ако има такива). Мерките са следните: 

• Код: PRE5-PRO2-REAC6: 
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o Мярка: Създаване на управляеми полдери и малки буферни 

басейни в заливните тераси на реките. 

o Отговорна институция: Кмет на общината. 

• Код: PRE48-PRO32-REAC119: 

o Мярка: Премахване на опасни, пречещи и/или неефективни 

язовири. 

o Отговорна институция: Собственик на съоръжението. 

• Код: PRE69-PRO54-REAC141: 

o Мярка: Осигуряване на скатовете за задържане. 

o Отговорна институция: Собственик на съоръжението / Държавни 

предприятия по чл.163 от ЗГ. 

• Код: PRE27-REAC28: 

o Мярка: Почистване и стопанисване на речните легла в границите на 

урбанизираните територии. 

o Отговорна институция: Кмет на общината. 

• Код: PRE24-REAC25: 

o Мярка: Премахване на незаконни постройки, подприщващи 

съоръжения, огради, складирани материали и други, намиращи се в 

границите на речните легла или дерета. 

o Отговорна институция: Кмет на общината. 

• Код: PRE46-PRO30-REAC117: 

o Мярка: Реконструкция и ремонт на общински язовири (ако има 

такива). 

o Отговорна институция: Кмет на общината. 

• Код: PRE81-PRO68: 

o Мярка: Използване на съвременни системи за управление на 

атмосферните води за намаляване на риска от наводнения 

(особено в населените места). 

o Отговорна институция: Собственик на съоръжението. 

• Код: PRE83-PRO69: 

o Мярка: Оценка на влиянието на хидротехническите съоръжения 

върху риска от наводнения на етап проект за изграждане на 

съоръжението. 

o Отговорна институция: Собственик на съоръжението. 

 

• Код: PRE49-PRO34-REAC121: 

o Мярка: Изграждане на нови корекции на корита (отнася се преди 

всичко до населените места). Брегоукрепване на речни участъци от 

река Лом (и притоците й) в селата Чупрене и Горни Лом (с 

възложител община Чупрене). 

o Отговорна институция: Кмет на общината. 

Прилагането на изброените мерки от страна на общината и собствениците на 

хидротехнически съоръжения, значително ще намали риска от наводнения в община 

Чупрене. 
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❖ Пожари 

На територията на община Чупрене съществува потенциална опасност от 

възникване на пожари (полски, горски, производствено - складови, от дейности на 

домакинствата и други). 

Съгласно данните, предоставени от Регионална дирекция „Пожарна 

безопасност и защита на населението” (РДПБЗН) – Видин за периода 2011 – 

2016г. на територията на община Чупрене са официално регистрирани общо 77 

пожара, като 22 от тях са с преки материални загуби (табл.№46): 

 
Таблица 46. Регистрирани произшествия за периода 2011-2016г. в община Чупрене 

Произшествия (по 

видове) 

Брой произшествия: 

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. Общо 

Пожар с преки 

материални загуби 

3 8 2 6 3 0 22 

Пожар без преки 

материални загуби 

10 22 5 0 12 6 55 

Дежурства 0 0 0 0 0 0 0 

Помощни операции 0 3 0 45 1 8 57 

Лъжливи повиквания 0 0 0 0 0 1 1 

Общо 13 33 7 51 16 15 135 

Източник: РДПБЗН – Видин. 

 

В резултат от тези 22 произшествия са унищожени: 300 дка широколистна гора, 

207 дка иглолистна гора, 15 дка посеви от пшеница, 0,5 т. фураж, 550 кв.м покривна 

конструкция, 300 кв.м сграден фонд и др. 

Разпределението на произшествията по отрасли показва, че най-голям е делът 

им в отраслите „Горско стопанство” (7) и „Селско и рибно стопанство” (6), следвани 

от „Транспорт, складиране и пощи” (3) и „Дейности на домакинствата” (3). Най-малко 

са произшествията в отраслите: „Енергетика”, „Преработваща промишленост” и 

„Държавно управление” (табл.№47). 

 
Таблица 47. Разпределение на произшествията по отрасли за периода 2011-2016г. в община 
Чупрене 

Произшествия (по 

отрасли) 

Брой произшествия: 

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. Общо 

Енергетика - - - 1 - - 1 

Преработваща 

промишленост 

- - - - 1 - 1 

Селско и рибно 

стопанство 

1 1 2 1 1 - 6 

Горско стопанство 2 4 - - 1 - 7 

Транспорт, 

складиране и пощи 

- 1 - 2 - - 3 

Дейности на 

домакинствата 

- 2 - 1 - - 3 

Държавно 

управление 

- - - 1 - - 1 

Общо 3 8 2 6 3 - 22 

Източник: РДПБЗН – Видин. 

 

Потенциалната опасност от възникване на пожар е най-голяма в отрасъл „Горско 

стопанство”. Това се дължи на факта, че горският фонд в общината заема над 50% 
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от общата площ на територията. Въпреки забраната за нерегламентирани палежи, 

през последните години в община Чупрене, в определени моменти се наблюдава 

усложнена пожарна обстановка. В случай на възникване на пожар в горските масиви, 

спасителните и аварийните акции и дейности се затрудняват допълнително от силно 

пресечения и стръмен терен и затруднената достъпност до територията. Ето защо и 

материалните щети (дка изгорели иглолистни и широколистни гори) тук са най-

съществени. 

Не по-малка е вероятността от възникване на пожар и в отрасъл „Селско и рибно 

стопанство”. Полските пожари са често срещано явление и са свързани най-вече с 

проява на непредпазливост и небрежност от страна на населението при 

запалването на стърнища, сухи треви и други подобни дейности, които се извършват 

в селскостопанските терени. 

На трето място по потенциална опасност се нареждат производствените и 

складовите дейности в общината. Те са свързани най-вече с дейността на Завод 

„Миджур” в село Горни Лом, собственост на „Видекс” АД. Именно там е регистрирано 

и най-сериозното произшествие в общината през разглеждания период. На 

01.10.2014г. в един от цеховете на завода възниква експлозия. В резултат на това 

загиват общо 15 служители и работници от завода. Напълно е унищожен цех „C” на 

Завод „Миджур”. Частично са разрушени и сградите на склад за невзривни 

материали и цех „Нонел”. Въпреки, че към момента този завод не функционира, в 

неговата територия все още се складират материали, които представляват 

потенциална опасност за възникване на производствено -складова авария с преки 

материални загуби. 

По-малко на брой и с по-ограничени материални загуби са произшествията в 

останалите икономически отрасли и битовите произшествия (дейности на 

домакинствата). 

С оглед намаляване на риска от пожар в цялата територия е необходимо 

стриктно спазване на противопожарните норми и изисквания, както и бързо и 

адекватно реагиране в случай на възникнало бедствие или авария. 

❖ Други бедствия 

Възможна е инцидентна поява на бедствия с природен характер. 

В резултат на обилни и продължителни снеговалежи, в периода декември –

февруари, в отделни части от територията са възможни снегонавявания и 

обледявания. Това е свързано най-често с повреди в обектите на техническата 

инфраструктура, като нарушения в електроснабдяването, водоснабдяването, 

автомобилния транспорт. 

Възможна е периодична проява на периоди на засушаване, от които най-

потърпевши са селскостопанските производители. Възможно е и нарушаване във 

водоподаването на общината при особено трайно засушаване. 

Негативно влияние върху селското стопанство в територията могат да окажат и 

други неблагоприятни климатични явления като поройни дъждове или градушки, 

които могат да унищожат част от сезонната реколта в общината. 

На територията на общината няма регистрирани свлачища, срутища и други 

подобни територии, които могат да се окажат потенциална заплаха за сградния 

фонд и техническата инфраструктура в общината. 
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2.14. Културно наследство 

 

2.14.1. Материални културни ценности 

 

2.14.1.1. Недвижими културни ценности 

Съгласно списъка, предоставен от Националния институт за недвижимо 

културно наследство (НИНКН), на територията на общината са регистрирани общо 

35 недвижими културни ценности. От тях: 

• с категория „национално значение” – 3 бр.; 

• с категория „местно значение” – 3 бр.; 

• „за сведение” – 1бр. 

• без посочена категория – 28бр. 

Недвижимите културни ценности са сравнително равномерно разпределени на 

територията на община Чупрене. Най-много обекти на недвижимото културно 

наследство има в землищата на селата Чупрене (7), Търговище (7) и Долни Лом (7), 

следвани от селата Средогрив (5) и Репляна (4). Най-малко обекти на недвижимото 

културно наследство има в землищата на селата Горни Лом (2), Протопопинци (1) и 

Върбово (1). 

Характерна особеност на недвижимото културно наследство в общината е, че то 

е представено най-вече от религиозни обекти. В разглежданата територия има 8 

източноправославни църкви (по една във всяко от населените места), като всички те 

са обявени за недвижими културни ценности. Три от тях са с категория „национално 

значение”, а останалите пет са художествени паметници. 

Църквата „Св. Йоан Кръстител” в с. Върбово е обявена за народна старина и 

архитектурно-художествен паметник с национално значение (ДВ, бр.69/1927г., 

бр.54/1973г./Писмо №4956/17.11.1975г.). Църквата е построена през 16 век, а е 

изографисана през 1652г. Тя е типичен представител на църковното строителство по 

българските земи от периода 15-17 век. Църквата е еднокорабна, изпълнена е с 

опростен каменен градеж, със семпла външна архитектура. Стенописите в черквата 

са особено ценни с художественото си и техническо изпълнение. 

Църквата „Св. Параскева” в с. Горни Лом е обявена за народна старина и 

архитектурно-художествен паметник с национално значение (ДВ, бр.221/1927г., 

бр.54/1973г./Писмо №4956/17.11.1975г.). Тя е една от най-старите еднокорабни 

църкви в региона. Трудно е да се датира точния период на изграждане на храма. 

Според някои учени той е построен през 14 век, но според други е по-вероятно 

черквата да е строена през 15 век, тъй като носи типичните черти на българското 

църковно строителство от османския период. Храмът представлява малка 

еднокорабна постройка, засводена с полуцилиндричен свод, покрита е с каменни 

плочи. Вероятно цялата вътрешност на храма е била покрита със стенописи, но в 

момента са запазени само тези на източната стена. В горната част на апсидата е 

разположен стенопис на „Богородица Ширшая Небес”. 

Църквата „Св. Николай” в с. Търговище е обявена за архитектурно-

художествен паметник с национално значение (ДВ, бр.39/1973г./Писмо №4956/ 

17.11.1975г.). Храмът е изграден в периода 1870-1872г., а е осветен през 1873г. 

Сградата представлява трикорабна базилика, с каменен градеж, с дебелина на 

стените – 120-130см. Тя е разположена в самостоятелен имот, в историческия 

център на селото. Основите на сградата завършват с добре оформен каменен 



ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ    117 

цокъл. Особено внимание е обърнато на външната орнаментална пластика. Смята 

се, че храмът е съизмерим като градеж и размери с този в Лопушанския манастир. 

Църквата „Св. Николай” в с. Чупрене е декларирана като художествен 

паметник (Писмо №4956/17.11.1975г.). Тя е построена през 1847г. и подобно на 

храмовете в с.Върбово и с.Горни Лом е типичен представител на българското 

църковно строителство от османския период. Тя е еднокорабна постройка, с каменен 

градеж, с малки размери и семпла външна архитектура. 

Църквата „Св. Възнесение” в с. Средогрив е декларирана като художествен 

паметник (Писмо №4956/17.11.1975г.). Тя е построена през 1890г. 

Църквата „Св. Георги” в с. Репляна е декларирана като художествен паметник 

(Писмо №4956/17.11.1975г./Писмо №6095/25.11.1975г.). Тя е построена в периода 

1882-1885г. 

Църквата „Св. Николай” в с. Протопопинци е обявена за народна старина 

(ДВ, бр.221/1927г.) и художествен паметник (Писмо №4956/17.11.1975г.). Храмът е 

построен през 17 век. 

Църквата „Св. Троица” в с. Долни Лом е декларирана като художествен 

паметник (Писмо №4956/17.11.1975г.). Тя е построена през 1834г. 

Следващата по значимост група недвижими културни ценности в общината 

включва четири исторически културни ценности, като три от тях са с категория 

„местно значение”, а четвъртата е „за сведение”. 

Първата група (исторически паметници с местно значение) включва: 

• Къща на Славчо Драганов, с. Чупрене; 

• Лобно място на септемврийци, с.Чупрене, м. ”Буков дол”; 

• Място на сражение от 1850г., с. Средогрив. 

Къщата на Славчо Драганов е превърната в Къща – музей „Асен Балкански”, 

който към настоящия момента не функционира. 

Втората група (исторически паметници за сведение) е представена само от 

един обект – Въстанически лагер от 1850г., който се намира в землището на с. 

Долни Лом, м. ”Водни дол”. 

Останалите 23 недвижими културни ценности са архитектурно-строителни 

паметници (без посочена категория). Те включват 20 къщи, разпределени по 

населени места, както следва: с.Долни Лом (5), с.Търговище (5), с.Репляна (3), 

с.Средогрив (3), с.Чупрене (3) и с.Горни Лом (1). Другите 2 обекта се намират в 

селата Търговище (Валявица на Иван Ицов Къчин) и Чупрене (Часовникова кула). 

От тези 22 недвижими културни ценности най-голям интерес представлява 

Часовниковата кула в Чупрене. Тя е декларирана като архитектурно-строителен 

паметник (Писмо №2837/13.08.1976г.). Построена е през 1899г. от македонски 

майстори. Кулата е самостоятелна (свободно стояща). Висока е около 15м и е 

изградена от дялани варовикови блокове. В средата на тридесетте години на 20 век 

в нея е монтиран часовников механизъм с четири циферблата, който все още 

функционира. През 2011г. кулата е изписана със светци, разположени по четирите й 

фасади. Тя е една от основните туристически забележителности в село Чупрене. 

Разгледаният дотук списък с недвижими културни ценности не изчерпва целия 

набор от обекти на недвижимото културно наследство в общината. 

Независимо дали фигурират или не в списъка на НИНКН, всички селищни и 

надгробни могили и средновековни отбранителни валове също притежават статут на 
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недвижими културни ценности с категория „национално значение”, съгласно 

Разпореждане на МС №1711 от 1962г. 

Съгласно Писмо №4349 на НИПК от 04.12.1992г. всички възпоменателни знаци, 

издигнати по повод участието на България във войните (между 1885г. и 1945г.) също 

притежават статут на исторически недвижими културни ценности. На територията на 

община Чупрене те са 5 и са разпределени, както следва: Чупрене (1), Търговище 

(1), Репляна (1), Долни Лом (1) и Върбово (1). При теренен оглед е регистрирано 

тяхното състояние, оказано в Приложение №2. 

Към посочения набор от обекти следва да се добавят и регистрираните на 

територията на общината археологически ценности, които фигурират в АКБ 

(Археологическата карта на България). Тази карта се създава и поддържа от 

Националния археологически институт с музей при Българската академия на 

науките (НАИМ-БАН). Информацията от НАИМ-БАН показва, че на територията на 

община Чупрене има регистрирани 6 археологически обекта. Един от тях се 

припокрива с обект 12 от списъка на НИНКН. Те са разположени в землищата на пет 

населени места в общината и са разпределени, както следва: Върбово (2), Долни 

Лом (1), Репляна (1), Търговище (1) и Протопопинци (1, който се припокрива с №12 

от НКЦ). 

Тези археологически обекти могат да се датират към 4 основни исторически 

епохи. Най-стари са находките в с. Върбово, където са открити следи от селище в 

пещера от Палеолита и Ранножелязната епоха. Античността е представена от 

кастелите, разкрити в землището на с. Репляна. Най-много обекти са открити от 

Късната Античност. Това са крепости – убежища в землищата на три населени места 

(Върбово, Долни Лом и Търговище). От периода на Средновековието са разкрити 

останки от два манастира, които са намерени в землищата на селата Върбово и 

Протопопинци. 

Всички тези шест археологически обекта са със статут „Археологически културни 

ценности с национално значение”, съгласно чл.146, ал.(3) от Закона за културното 

наследство (ЗКН). Те са с режим на ползване „А“ - забраняват се всички видове 

дейности – строителни, добивни, благоустройствени, селскостопански, 

мелиоративни и други, които нарушават целостта на земния пласт в границите на 

археологическия обект. 

Подробно състояние и оценка на недвижимите културни ценности от списъка на 

НИНКН, НАИМ-БАН, АИС-АКБ и откритите възпоменателни знаци са предоставени в 

Приложение №2. 

 

2.14.1.2. Движими културни ценности 

Освен обекти на недвижимото културно наследство, на територията на община 

Чупрене има обекти и на движимото културно наследство. Те обаче, са сравнително 

скромни като брой, вид и културна значимост. 

Единственият музей, който съществува на територията на общината е Къщата – 

музей „Асен Балкански”, която към момента не функционира (виж т.2.9.4 Култура). 

Съществува намерение от страна на ръководството на Читалище „Христо Ботев – 

1897” в с.Чупрене този музей да бъде отворен и в него да се изложи етнографска 

сбирка с предмети от бита и трудовото ежедневие на местното население, като 

елемент на движимото културно наследство в територията. Сградата на Къщата – 
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музей „Асен Балкански” е историческа културна ценност с местно значение и е 

разположена в село Чупрене. 

 

2.14.2. Нематериални културни ценности 

Нематериалното културно наследство включва запазени местни традиции, 

обичаи, бит, фолклор, фестивали, специфични културни мероприятия, дейност на 

самодейните състави и др. 

Всяка година в общината се изготвя Културен календар за популяризиране на 

местни и регионални прояви в сферата на културата. Той е част от националния 

Културен календар. 

Към читалищата има сформирани самодейни състави, които участват в различни 

национални, регионални, областни и общински културни прояви. Всяко читалище 

отбелязва празниците, заложени в Културния календар на общината. 

Едно от основните културни мероприятия, които се провеждат на територията на 

община Чупрене е ежегодният Турлашки фолклорен събор „Када кум прасе и ти 

вречу”. Съборът се организира през месец юни в с.Чупрене. В него вземат участие 

фолклорни състави от областта, региона и съседната Р Сърбия. Освен фолклорни 

изяви, съборът включва и демонстрации на приготвяне на местни гозби, изложба на 

местни ястия и предмети от бита от миналото на местното население. 

 

2.15. Планова обезпеченост на община Чупрене 

 

2.15.1. Национално ниво 

2.15.1.1. Национална стратегия за регионално развитие 2012 – 2022г. 

(НСРР) 

Националната стратегия за регионално развитие 2012 – 2022г. акцентира върху 

въвеждането на принципите на териториалното сближаване в националните 

интегрирани политики за развитие и в механизмите за пространствено планиране. 

Тя обхваща два района от ниво 1 и шест района от ниво 2.  

Община Чупрене попада в Северозападния район от ниво 2. Общите 

показатели за района са представени в табл.№48. По отношение на всички 

показатели, районът се нарежда на последно място в сравнение с останалите 

райони от ниво 2. Това показва, че СЗР е един от най-слабо развитите райони на 

България. 

 
Таблица 48. Основни показатели за Северозападен район на България 

Район/области 
Тери-

тория  

Насе-

ление   

Население 

с висше 

образова-

ние  

Общини  
Населени 

места 
Градове 

 

 

БВП*           

БВП           

на 

човек 

* 

Коеф на 

заетост 

2011 г. 

  кв.км брой % брой брой брой млн.лв. лв. % 

България 111 002 7364570 19,57 264 5 302 257 70 511 9 359 63.9 

Северозападен 19 070 847138 14,8 51 646 45 5 057 5 652 58.5 

Област Видин 3 033 101018 13,9 11 142 7 501 4 730 53.0 

Източник: НСРР 2012- 2022 г. 

 

НСРР определя модел на териториално-урбанистична структура на 

национално ниво и на регионално ниво, който обхваща съчетание от три основни 

елемента: 
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• йерархичната система от градове – центрове, простиращи влиянието си 

върху различни по големина ареали; 

• основни и второстепенни урбанизационни оси на развитие, организирани 

по транспортните направления на коридорите от трансевропейската транспортна 

мрежа и на други транспортни мрежи от европейско и национално значение; 

• териториална структура на трите основни типа територии (природни 

неурбанизирани, периферни слабо урбанизирани и централни силно урбанизирани). 

Йерархичната система от градове-центрове се представя от пет йерархични 

нива, като село Чупрене е от 5 ниво – много малки градове и села. В територията 

на общините, техните центрове – много малките градове и села, са 

административни, стопански и обслужващи центрове за населението на собствените 

си общини.  

Спрямо формираните оси на развитие община Чупрене тангира до главна 

урбанизационна ос: Западна меридионална ос Видин – Враца – София – 

Благоевград – Кулата, определена от близостта на село Чупрене до град 

Белоградчик (фиг.№13). 
 

 
Фигура 13. Полюси и оси на развитие към НСРР 2012-2022 г. 

Спрямо териториално-урбанистичната структура на страната община Чупрене 

попада изцяло в защитени зони по НАТУРА 2000 – по местообитанията и за 

птиците. За природните територии е необходимо прилагане на активна стратегия за 

опазване на природното наследство и за разширяване обхвата на защитените 

природни територии. Това може да се съчетае успешно със защитените зони на 

хабитатите по Натура 2000. Към защитените територии е необходимо да се добавят 

и някои територии за превантивна териториалноустройствена защита, каквито са 

териториите над горната граница на гората в планините, черноморската крайбрежна 

ивица, някои характерни крайречни, горски и полски ландшафти. Свързването на 

екологичните, ландшафтните и културни ценности на регионите в мрежи се подкрепя 

в европейската политика за Териториален дневен ред на ЕС 2020.  
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Фигура 14. Териториално-урбанистична структура към  НСРР 2012- 2022 г. 

 

Община Чупрене принадлежи към общините с малко население без изявен 

градски център.  

Негативните характеристики на социално-икономическото състояние на община 

Чупрене я поставят в позицията на община за целенасочена подкрепа по чл.6 от 

ЗРР, като тя отговаря на повече от 5 показателя (фиг.№15). 

 

 
Фигура 15. Райони за целенасочена подкрепа към  НСРР 2012- 2022 г. 
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Едни от приоритети заложени в “Териториален дневен ред на ЕС 2020”  от 2011 

г. са: 

• засилване връзките между градските и селските райони на всички нива, 

чрез подобряване на достъпността и възможността за работа. Подчертава се, 

че на метрополните райони ляга основната отговорност за развитието на 

периферията. 

• Териториална интеграция в граничните и транснационалните 

функциониращи райони. Важен фактор за засилването на общата 

конкурентноспособност е интеграцията на територията чрез териториално 

коопериране. Внимание трябва да се обърне на външните граници на ЕС. 

• Управление и обвързване на природните и културни ценности на регионите 

(защитени територии – зелени инфраструктурни мрежи на всички нива, 

управление на културното и природното наследство). 

Дейностите във връзка с тези приоритети са в основата на бъдещо социално-

икономическо и пространствено развитие на община Чупрене.  

Визията заложена в НСРР 2012-2022 г.: „Българските райони – привлекателни 

за живеене, ефективно използващи своя потенциал за постигане на устойчив 

растеж, създаване на нови работни места, бизнес и туризъм, със съхранено 

природно и културно наследство“ изисква подходите на европейското териториално 

сближаване да залегнат в националните, регионалните и местните стратегии за 

развитие. Тези изисквания подкрепят залегналите в Концепцията за териториално-

урбанистична структура на България принципи за полицентрично развитие на 

система от градове-центрове и стимулиране на малки градове в селските райони, 

както и за насърчаване на интегрираното обновяване и развитие на самите градове. 

Стратегията на НСРР 2012 – 2022 г. обхваща 4 стратегически цели: 

• Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване в европейски, национален и 

вътрешнорегионален план чрез развитие на собствения потенциал на районите и 

опазване на околната среда. 

• Стратегическа цел 2: Социално сближаване и намаляване на регионалните 

диспропорции в социалната сфера чрез създаване на условия за развитие и 

реализация на човешкия капитал. 

• Стратегическа цел 3: Териториално сближаване и развитие на  

трансграничното, междурегионалното и транснационалното сътрудничество. 

• Стратегическа цел 4: Балансирано териториално развитие чрез укрепване на 

мрежата от градове-центрове, подобряване свързаността в районите и качеството 

на средата в населените места. 

 

2.15.1.2. Национална концепция за пространствено развитие 2013 – 

2025г. (НКПР) 

Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) 2025г. цели да 

определи: „начините за постигане на целите и задачите за устройство на 

територията на национално ниво, обвързано с общото устойчиво социално-

икономическо развитие“. Тя въвежда два основни типа територия по признак 

“урбанизация“ - централни, силно урбанизирани територии (на общините с големи и 

средни градове) с интензивно социално-икономическо развитие и периферни, слабо 

урбанизирани територии – на общините с центрове малки градове и села със 
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затруднено социално-икономическо развитие. Към двата основни типа се добавят и 

неурбанизираните природни територии за съхраняване на биологичното 

разноообразие. 

Територията на община Чупрене се причислява към периферните 

слабоурбанизирани територии, като голяма част от нея е заета с природни 

територии без населени места. (фиг.№16) 

 

 
Фигура 16. Основни типове територии според НКПР 2025 г. 

Общинският център село Чупрене е от ниво 5 – много малки градове и 

села, центрове на общини. В тях се осъществява първичното обслужване на 

населението на общините и където са налични работни места извън 

селскостопанската заетост – в сферата на социалните услуги, търговията, 

администрацията, промишленото и занаятчийското производство, образованието и 

културата. Важно условие за свързаността с останалите селища в общините е 

достъпа до тези услуги да са удобни, изградени и добре поддържани 

комуникационно-транспортни връзки. 

Община Чупрене попада извън рамките на транспортна достъпност до 45 

мин., която осигуряват агломерационните зони на Видин и Монтана. Това 

прави затруднен достъпа до услуги от социалната инфраструктура. 

Общината се намира в близост до главна западна комуникационна ос „север-юг” 

(Румъния/Видин-София-Кулата/Гърция) през България между Западна Румъния и 

Гърция/Турция по направлението на ОЕТК № 4. Тя осъществява връзка между 

Западна Европа и Гърция, преминаваща изцяло през страни от ЕС. Тази ос се 

формира от Приоритетна ос № 7 от ТЕМ-Т за пътната инфраструктура и 

Приоритетна ос № 22 за ж.п. инфраструктурата, като свързва важните 

урбанизационни центрове Дрезден/Нюрнберг–Прага–Виена/Братислава– Будапеща–

Арад–Букурещ-Констанца/ Крайова–София–Солун/Пловдив–Истанбул. 

Най-характерно за община Чупрене е значимостта й за националната екологична 

мрежа и трансграничните връзки. Територията на общината е изцяло под 

защитата на Натура 2000 (фиг.№13). Защитени зони по Натура 2000 в община 
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Чупрене имат своето продължение в Сърбия като зони ЕМЕРАЛД. НКПР предлага 

създаване на съвместна трансгранична защитена зона с Р. Сърбия - „Западен 

Балкан“, която обхваща и територията на община Чупрене. Идеята е възможно да се 

реализира чрез създаване на модели за устойчиво развитие на трансгранични 

планински райони и идентификация на варианти за стопанско развитие в хармония с 

опазването на местната природа и стимулиране на икономическия им потенциал. 

Насърчаването на методи на стопанисване, които не накърняват екосистемите 

(органично земеделие, устойчив туризъм и др.) и запазват красотата на 

ландшафтите ще подпомогне съхраняване жизнеността и на някои от малките села, 

разположени в граничните територии. 

Общината участва и в „Балкански зелен пояс“, като част от природозащитната 

инициатива на Обединена Европа (фиг.№17). 
 

 
Фигура 17. Балкански зелен пояс 
Източник: http://www.greenbelt.biodiversity.bg/indexdetails.php?menu_id=19 

Община Чупрене е в непосредствена близост до територии с богато културно-

историческо наследство и природно дадености. Чрез подкрепата на сътрудничество 

между близките общини (Белоградчик и други) е възможно иницииране на единен 

туристически продукт обвързващ културно-исторически и природни дадености. 
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Фигура 18. Национална екологична мрежа – значимост и трансгранични връзки към НКПР 
2025 г. 

 

Според НКПР територията на община Чупрене попада в класификация 

„територии със специфични характеристики - планински общини” и по-

конкретно планински райони, според Наредба за определяне на критериите за 

необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват (фиг.№16). Като модул 

за определяне на планински територии е използвано землището, което отговаря на 

един от 3-те критерия /надморска височина над 700м., среден наклон над 20% или 

надморска височина над 500м. и наклон над 15%/.  
 

 
Фигура 19. Територии със специфични характеристики – планински общини според  НКПР 
2013-2025 г. 

Община Чупрене принадлежи към Дунавски общини, които участват в 

програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния, но участието на 

общината е слабо поради периферното й положение за региона.  
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Тя е определена като гранична община в проекта на ОП „Регионално развитие“ 

2014-2020 г. 

 

2.15.2. Регионално ниво – Регионален план за развитие на 

северозападен район от ниво 2 за 2014 – 2020г. (РПР) 

Към 2009 г., за когато са налични последни данни (публикувани от Евростат на 

13 март 2012 г.), Северозападен район е най-слабо развитият регион (ниво NUTS 2) 

не само в България, но и сред всички 271 региона в целия Европейски съюз, като се 

нарежда на последно място по брутен вътрешен продукт на глава от населението, 

изчислен чрез паритета на покупателната способност с 27,3% от средното за 

общността. Предложеният стратегически документ има за задача да фокусира 

управленските процеси и да даде рамката за използването на наличните ресурси по 

такъв начин, че СЗР да възстанови икономическата си жизнеспособност и да 

навакса значимото изоставане, което се наблюдава в момента. 

Моделът на териториално-урбанистична структура на СЗР определя 

действията към:  

• Районите и урбанистичните центрове, където е удачно да бъде концентрирана 

активна социално-икономическа дейност с оглед постигане на общонационален 

растеж. Необходимо е да бъде стимулирано развитието на град Видин като център в 

периферията на изоставащия Северозападен район. Град Видин ще има важна 

стабилизираща роля предвид специфичното му географско разположение в мястото 

на пресичане на два важни трансевропейски транспортни коридора. 

• Районите и населените места, където са необходими мерки за подпомагане 

изоставането в социално-икономическото развитие и жизнения стандарт. 

Действията трябва да се насочат към стимулиране на ускореното развитие на 

средни градове в периферните части на районите, където няма големи градове. 

Подобни функции ще получат градове като Лом, Троян, Белоградчик, Берковица, 

Козлодуй, Мездра, Никопол и Червен Бряг. 

• Териториите, където трябва да се полагат сериозни усилия за запазване и 

поддържане на природното равновесие и биологичното разнообразие. В природните 

територии е необходимо прилагане на активна стратегия за опазване на природното 

наследство. Такава е територията на община Чупрене.  

Северозападен район има забележителен културен потенциал като район–

врата на страната (външна граница на страната с Р. Румъния и с Р. Сърбия). В 

района има регистрирани 3 883 бр. недвижими културни ценности с исторически и 

културни свидетелства от най-дълбока древност – с културни ценности от времето 

на Античността, Средновековието, Новото време, от новата и най-новата история, 

със забележителни връзки с Централна и Западна Европа и страните по течението 

на р. Дунав в различни исторически периоди. 

Наблюдава се подчертано несъответствие между разнообразните туристически 

потенциали и възможности и практически неразвития туризъм, който акцентира на 

отделни културни и природни обекти. Много от потенциалните туристически 

атракции не са разработени по начин, който да оползотворява техния потенциал, а 

свързаната с тях прилежаща туристическа инфраструктура е незавършена, 

остаряла, износена или липсваща. Необходими са инвестиции в обучението на 

персонала за обслужване на туристическото развитие на района, за подпомагане 

развитието на регионални продукти и пазарната информация, инвентаризация и 
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оценка на туристическите ресурси, средства и услуги, регионален маркетинг, 

регионални проучвания за възможния пазарен сегмент и очакванията на туристите, 

разработване на регионални стратегии за развитие на туризма, разработване на 

туристически пакети и др. 

Важен фактор за засилването на общата конкурентноспособност е интеграцията 

на територията в териториално сътрудничество. СЗР е избираем по две програми 

за трансгранично сътрудничество: България - Румъния (по вътрешните граници на 

ЕС) и България - Сърбия (по външните граници на ЕС). Приетите стратегии за 

сътрудничество в двата трансгранични райони са отговор на установените 

потребности, препятствия и слабости в тях и се очаква да бъдат средство за 

социално-икономическо развитие на регионите, повишаване на тяхната 

конкурентоспособност и ускоряване на териториалното сближаване. 

Приетата визия, която определя рамката за реализация на Регионалния план за 

развитие на Северозападен район в периода 2014-2020 г., е следната: 

„Северозападен район преодолява същественото социално-икономическо 

изоставане и сериозните структурни и демографски проблеми чрез подходящи 

инвестиции в свързваща инфраструктура и укрепване на потенциала за растеж, 

създаващи предпоставки за догонващо развитие в национален и европейски 

мащаб.“ 

На тази основа, РПР на Северозападен район поставя следните стратегически 

цели: 

• Стратегическа цел 1: Развитие на конкурентноспособна икономика чрез 

развитие на собствения потенциал на СЗР 

• Стратегическа цел 2: Съхранение и развитие на човешкия капитал 

• Стратегическа цел 3: Подобряване на териториалната устойчивост и 

свързаност. 

Фокусът в малко стратегически цели е в подкрепа на стабилизирането на 

основните социално-икономически показатели и създаване на условия за устойчив 

растеж  на региона. 

В обобщение на стратегия за развитие на СЗР, териториалното сближаване 

следва да се разбира като резултат от устойчивото активиране на общият потенциал 

на региона и потенциала на тези териториални единици, които имат отговорност и 

капацитет за това. Увеличаване на конкурентоспособността на региона ще бъде 

възможно чрез развитие на градовете, центрове от национално и регионално 

значение, заедно с пълното активиране на териториален потенциал и укрепването 

му, спазвайки принципа за устойчивост. Чрез развитие и модернизация на всички 

видове транспортни системи, достъпът до региона ще се подобри. Опазване и 

устойчиво използване на природното и културно наследство и природните 

ресурси ще бъде в основата на идентичността на СЗР, както и в основата на 

стратегията за развитие на транспорта и туризма. При функционална интеграция с 

граничещите региони, ще се процедира в съответствие с европейските принципи 

на трансграничното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество. 
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2.15.3. Областно ниво – Областна стратегия за развитие на област 

Видин 2014 – 2020г. (ОСР) 

Община Чупрене е една от 11 общини в област Видин. В нея населението е 

100% селско. Основните демографски и икономически показатели имат негативна 

тенденция в развитието.  

Един от приоритетните отрасли в област Видин е туризмът. Това е отрасъл със 

сериозен потенциал за развитие и е от основно значение за развитието на 

икономиката на областта. В обхвата на областта има редица забележителности от 

природен и антропогенен характер, които формират богатството от туристически 

ресурси. Едни от тези природни забележителности се намират на територията на 

община Чупрене (включеният през 1977 г. от ЮНЕСКО към ООН резерват “ Чупрене” 

в своите списъци на защитените природни територии като “... неделима част от 

международната мрежа на биосферни резервати, съставена от територии за оценка 

на човешкото въздействие върху околната среда”, буферната зона на резерват 

“Чупрене” от 2007г. е прекатегоризирана на защитена местност “Чупренски буки”, 

защитена местност „Миджур” в землището на с. Горни Лом, пещерите „Леви и Десни 

Сухи печ”). Най-голяма по площ и най-значима, от гледна точка на биоразнообразие 

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

Директивата за местообитанията. Зоната е с обща площ 219 715 ха и обхваща части 

от територията на областите Видин, Монтана и София. В рамките на област Видин, 

защитената зона попада частично в общините Белоградчик, Димово, Макреш, 

Ружинци и Чупрене. Областта разполага с разнообразни природни ресурси и 

забележителности за развитие и на селския туризъм. По–известните се намират в с. 

Воднянци (Димово), с. Стакевци (Белоградчик) и с. Горни Лом (Чупрене).  

За да се развие туристическия сектор е необходимо междуобщинско и 

трансгранично сътрудничество. Пример за добри практики са съвместните проекти 

на Търговско промишлена палата Видин с Агенцията за регионално развитие Зайчар 

в областта на туризма, Агенцията за регионално развитие Видин, общините Кула, 

Димово, Чупрене, Ново село със съответните общини от граничните региони и др. 

За подобряването на комуникационно-транспортния достъп в областта в обхвата 

на община Чупрене е изготвен технически проект на Път ІІІ-114 (Дондуково-

Дреновец-Ружинци-Чупрене-местност „ Бялата вода”), участък от км 49+700 до км 

63+000. Пътят е единствена транспортна връзка с прилежащите населени места от 

Община Чупрене. Предвиден е и ремонт на ст.бетонов мост с L= 21,90 на път ІІІ-114 

Дондуково-Дреновец-Ружинци-Чупрене на км 58+911 при с.Търговище. Стойност 400 

хил. лв. с ДДС.  

Приоритетно за областта е използването на големият запас от водни ресурси за 

дейността по усвояване на възобновяемите енергийни източници, чрез изграждане 

на малки ВЕЦ. Подходяща за изграждане на ВЕЦ е река Горни Лом - Община 

Чупрене и наличните язовири на територията на областта. 

За разработването на стратегията на област Видин са дефинирани възможни 

приоритетни дейности: 

• Модернизиране на ж.п линията Видин – София и път Е 79;  

• Подобряване на шосейната пътна мрежа;  

• Използване на свободния сграден фонд от ликвидираните предприятия;  

• Развитие на преработвателната промишленост;  

• Стимулиране развитието на малкия и среден бизнес и създаване на заетост;  



ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ    129 

• Развитие на екологично земеделие; 

• Внедряване на нови сортове и породи в областта на растениевъдството и 

животновъдството;  

• Развитие на разнообразни форми на туризъм - екотуризъм, селски и културен 

туризъм и биолечение; 

• Привличане на преки чуждестранни инвестиции;  

• Подобряване на водоснабдяването и намаляване загубите на питейна вода;  

• Подобряване и възстановяване на напоителните системи;  

• Развитие на човешките ресурси чрез квалификация и преквалификация;  

• Политики за стимулиране на ПЧП;  

• Разкриване на ГКПП Салаш – Ново корито;  

• Разработване и изпълнение на Интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие.  

Областната стратегия за развитие на област Видин 2014-2020 г. определя 

средносрочните цели и приоритети на държавната политика за регионално развитие 

на областта, както и съответствието й с другите структуроопределящи политики. 

Визия: “Област Видин – развиваща се област, целяща постигане на среден 

икономически растеж и заетост, устойчиво развитие, подобрено качество на живот и 

съхранено и популяризирано природно и културно наследство”. 

Стратегията дефинира следните 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.  

Определянето на териториалния обхват на районите за целенасочена подкрепа 

се базира на икономически, социални и инфраструктурни критерии. Избраните 

общини се характеризират с по-слабо развита икономика, по-ниска работна заплата 

от средната за страната, по-висока безработица от средната, застаряващо 

население, по-ниска гъстота на населението, недостатъчно развита пътна 

инфраструктура, възпрепятстваща връзките на населените места с общинския 

център и помежду им, дефицити в канализационната инфраструктура и проблемно 

водоснабдяване. При дефинирането на районите за целенасочена подкрепа в 

област Видин, община Чупрене е определена от III категория, което означава 

община с висока степен на уязвимост. 

 

2.15.4. Общинско ниво 

 

2.15.4.1. Общински план за развитие на община Чупрене 2014 – 2020г. 

(ОПР) 

В общинския план за развитие са изведените потенциални възможности за 

общината: 

• Използване на находищата на нерудни полезни изкопаеми; 

• Провеждане на мероприятия за дърводобив и залесяване в общинската гора; 

• Развитие на екологично чисто земеделие;  

• Развитие на ловно и рибно стопанство; 
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• Окрупняване и повишаване конкурентоспособността на животновъдните 

стопанства; 

• Развитие на преработвателната промишленост – диворастящи плодове и 

билки; 

• Развитие на народни занаяти на основана на дървопреработването и 

задругите; 

• Развитие на различни форми на туризъм, свързан с наличните природни и 

културно-исторически ресурси, както и възможности за предлагане на свързан 

туристически продукт в сътрудничество със съседни общини; 

• Възможност за обвързване на продукцията на селско стопанство с туризма в 

общината; 

• Привличане на капитали и инвеститори посредством осигуряване на 

възможности за развитие на малкия и среден бизнес;  

• Използване на фондове на Европейския съюз за развитие на малкия и 

средния бизнес;  

• Използване потенциалите от принадлежността на общината към Еврорегион 

“Дунав 21 век” и Еврорегион “Западна Стара планина”;  

• Установяване на устойчиво трансгранично партньорство и създаване на 

трайни икономически структури;  

• Използване на програмите за социална заетост на ЕС и възможностите за 

повишаване на квалификацията и преквалификацията на трайно безработните;  

• Повишаване на нивото на социални услуги и развитие на аптечна мрежа; 

• Изграждане на ПСОВ със средства предоставени от ЕС;  

• Подобряване на сътрудничеството между структурите на местното 

самоуправление в региона, както и между тях и структурите на гражданското 

общество.  

На база тези потенциални възможности е разработена визия към ОПР: 

„Община Чупрене – атрактивна туристическа дестинация с чиста природа и 

съвременна инфраструктура, с устойчиво развитие и висок жизнен стандарт, в 

следствие на привлечени инвестиции и използване на собствения потенциал за 

развитие на местната икономика.“ 

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

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

конкурентни предимства. Формулирани са следните 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. 
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2.15.4.2. Осигуреност с действащи устройствени планове 

Община Чупрене няма изготвен актуален Общ устройствен план по смисъла на 

сега действащия в страната Закон за устройство на територията (ЗУТ). Последните 

устройствени планове, изготвяни за територията на общината, са Териториално-

устройствените планове (ТУП), които са разработени през 80-те години на 20 век, по 

смисъла на тогава действащия Закон за териториално и селищно устройство 

(ЗТСУ). 

Община Чупрене разполага с два териториално-устройствени плана (ТУП), 

с обхват територията на цялата община (табл.№49).  

 
Таблица 49. Териториално-устройствени планове на община Чупрене 

№ 
Обхват 

на плана 
Вид на плана 

Година 

на обявяване 

1. 
община Чупрене Териториално-устройствен план (ТУП) 

Опорен план и Проект 

1981г. 

2. община Чупрене Териториално-устройствен план (ТУП) 

на отдиха по 4ПМС 

1988г. 

Източник: Общинска администрация – Чупрене. 

 

Тези планове са с отдавна изтекъл срок на действие. Те са изготвени при 

други социални, икономически и устройствени условия и към настоящия момент не 

могат да послужат на общинското ръководство за планиране и реализиране на 

политиката по устройство на територията. 

Аналогична е ситуацията с плановата обезпеченост на отделните населени 

места в общината. Според ЗТСУ, населените места се обезпечават с два вида 

подробни устройствени планове – регулационни и застроителни. 

Всички осем села в разглежданата територия имат одобрени и влезли в 

сила регулационни планове, но те са изготвени в периода 1936-1989г. и не могат 

да отговорят на съвременните изисквания в областта на устройственото планиране 

(табл.№50). 

 
Таблица 50. Регулационни планове на населените места в община Чупрене 

№ Населено място Вид на плана 
Заповед 

за обявяване 

Дата 

на обявяване 

1. с. Средогрив Регулационен план Заповед №3122 19.11.1936г. 

2. с. Търговище Регулационен план Заповед №6098 06.11.1939г. 

3. с. Върбово Регулационен план Заповед №4510 04.06.1945г. 

4. с. Протопопинци Регулационен план Заповед №15435 25.11.1947г. 

5. с. Репляна Регулационен план Заповед №15439 25.11.1948г. 

6. с. Горни Лом Регулационен план Заповед №ИК-25-43 14.01.1987г. 

7. с. Долни Лом Регулационен план Заповед №ИК-25-44 14.01.1987г. 

8. с. Чупрене Регулационен план Заповед №39 27.02.1989г. 

Източник: Общинска администрация – Чупрене. 

 

Анализът на данните от Общинската администрация показва, че пет от общо 

осем села имат регулационни планове от първата половина на миналия век, като 

най-старият регулационен план е на с. Средогрив от 1936 г. (отпреди близо 80 

години). Сравнително по-нови са регулационните планове на останалите три села в 

общината (Чупрене, Горни Лом и Долни Лом), но и те са изготвени в края на 80-те 

години на 20 век. 



ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ    132 

Посочените три села са и единствените населени места в общината, за 

които освен регулационни планове, са изработени и застроителни планове, по 

тогавашната терминология на ЗТСУ (табл.№51).  

 
Таблица 51. Застроителни планове на населените места в община Чупрене 

№ Населено място Вид на плана 
Година 

на обявяване 

1. с. Чупрене Застроителен план 1985г. 

1а. с. Чупрене Застроителен план на централната част 1986г. 

2. с. Горни Лом Застроителен план 1986г. 

3. с. Долни Лом Застроителен план 1986г. 

Източник: Общинска администрация – Чупрене. 

 

Тези застроителни планове са изготвени преди около 30 години и подобно на 

регулационните планове са физически и морално остарели. Те не отговарят на 

съвременните потребности на населението, бизнеса и местната власт. 

Значима пречка за реализиране на процеса по устройствено планиране на 

територията е и отсъствието на одобрена актуална кадастрална карта на 

общинската територия или на част от землищата в обхвата й. 

 

2.15.4.3. Наличие на инвестиционни и инфраструктурни проекти 

След 1989г. в община Чупрене не са одобрявани големи инвестиционни и 

инфраструктурни проекти. По-значимите проекти, реализирани на територията на 

общината през последните години, са финансирани по линия на европейски и 

национални фондове и програми (табл.№52). 

Анализът на данните показва, че община Чупрене работи по разнообразни 

проекти, финансирани от шест различни програми: 

• Програма за развитие на селските райони (ПРСР) – 7 проекта; 

• Програма за развитие на селските райони – Местна инициативна група (ПРСР 

– МИГ) – 2 проекта; 

• Програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” (ПРУРР) – 4 проекта; 

• Програма за трансгранично сътрудничество (ПТГС) България – Сърбия – 1 

проект; 

• Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР) – 1 проект; 

• Оперативна програма „Околна среда” (ОПОС) – 1 проект. 

Проектите, които се реализират на територията на общината са най-вече в 

областта на техническата инфраструктура (7 проекта) и развитието на туризма (3 

проекта). Останалите 6 проекта са в сферата на образованието, социалното 

подпомагане, опазването на културното наследство и околната среда. 

 

Таблица 52. Проекти на община Чупрене по европейски и национални фондове и програми 

№ Проект Програма Година 

1. „Енергийно ефективни мерки в основните училища в селата 

Чупрене и Горни Лом” 

ОПРР 2013г. 

(приключил) 

2. „Реконструкция на площадни пространства, улици, тротоари и 

поставяне на улично осветление в централните части на 

селата Чупрене и Горни Лом” 

ПРСР 2013г. 

(приключил) 

3. „Реконструкция, модернизация и рехабилитация на 

водопроводна мрежа в село Чупрене” 

ПРСР 2013г. 

(приключил) 

4. „Подобряване качеството и условията на живот в община ПРСР 2013г. 
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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 село Чупрене” 

(приключил) 

5. Възстановяване и благоустрояване на парк „Асен Балкански“ 

с. Чупрене 

ПУДООС - 

МОСВ 

2013г. 

(приключил) 

6. Почистване, облагородяване района на училищен двор с. 

Горни Лом и поставяне на изкуствена настилка на спортна 

площадка 

ПУДООС - 

МОСВ 

2013г. 

(приключил) 

7. „Изграждане на туристически посетителски център и малки по 

размер атракции на открито и закрито в община Чупрене” 

ПРСР юни 2014г. 

(приключил) 

8. „Реинтродукция на балканската дива коза в Западна Стара 

планина” 

ОПОС 2014г. 

(приключил) 

9. 
„Реконструкция на главен водопровод в село Върбово” 

ПРУРР 2014г. 

(приключил) 

10. 
„Реконструкция на главен водопровод в село Протопопинци” 

ПРУРР 2014г. 

(приключил) 

11. 
„Реконструкция на главен водопровод в село Търговище” 

ПРУРР 2014г. 

(приключил) 

12. „Преустройство на общинска сграда в Център за настаняване 

от семеен тип (ЦНСТ) в село Върбово” 

ПРУРР 2014г. 

(приключил) 

13. Повишаване квалификацията на служителите в Община 

Чупрене, чрез провеждане на обучения за допълнителни 

компетентности 

ОП – АК 2014 г. 

(приключил) 

14. 
Процедура по доставка и оборудване на читалища 

 2014г. 

(приключил) 

15. Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол върху 

изпълнението на политики на Община Чупрене 

ОП - АК 2014г. 

(приключил) 

16. 
Повишаване квалификацията на заетите във Видекс АД 

ОП-РЧР 2014г. 

(приключил) 

17. Оптимизиране на административната структура на Община 

Чупрене 

ОП-АК 2015г. 

(приключил) 

18. „Подобряване условията на живот на хората в неравностойно 

положение, чрез предоставяне на мобилни услуги в община 

Чупрене” 

ПРСР – МИГ 2015г. 

(приключил) 

19. „Съхранение и опазване на турлашкото културно наследство 

в община Чупрене” 

ПРСР – МИГ 2015г. 

(приключил) 

20. „Мост над планината: Модернизация на местни културни 

центрове в трансграничен регион Чупрене – Пирот” 

ПТГС 2015г. 

(приключил) 

21. „Изграждане на туристическа инфраструктура – места за 

отдих и развлечение, път и пътека „Към връх Миджур” 

ПРСР 2015г. 

(приключил) 

22. „Изграждане на туристическа инфраструктура и поставяне на 

архитектурни елементи за обслужване на отдиха и туризма в 

района на селата Долни Лом и Горни Лом, община Чупрене” 

ПРСР 2015г. 

(приключил) 

23. „Рехабилитация и реконструкция на път VID – 1180      /III – 

102/ – м. Бостаните – Върбово – Чупрене /III – 114/” 

ПРСР 2015г. 

(приключил) 

24. Проект: „Нови възможности за грижа“ ОП-РЧР 2016г. 

(приключил) 

25. Технологично обновяване на цех за прахообразни експлозиви 

на територията на завод „Миджур“ 

ОП-РКБИ 2009г. 

(прекратен) 

Източник: Общинска администрация – Чупрене. 
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Таблица 53. Кандидатстване с проекти на община Чупрене по европейски и национални 
фондове и програми за периода 2014 – 2020 г. 

№ Проект Програма Година 

1. Възможности за независим живот на хора с увреждания и хора над 

65 г. с ограничения в самообслужването в община Чупрене 

ОП-РЧР 2018г. 

 

Източник: ИСУН 2020 

 

Местната власт на община Чупрене иска да се предостави възможност на 

общината да стопанисва и ремонтира държавен път важен за развитие на туризма 

(път до прохода „Св. Никола" в посока местността „Бела вода"). В тази насока е и 

предложението за залесяване на Балкана, в следствие на влошената флористична 

компонента през последните години. 
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3. ДИАГНОЗА НА ФИЗИЧЕСКОТО, СОЦИАЛНОТО, ИКОНОМИЧЕСКОТО И 

ЕКОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 

 

3.1. Оценка на социално-икономическото състояние на община Чупрене 

 

3.1.1. Оценка на демографското състояние на община Чупрене 

От направения дотук анализ могат да бъдат изведени следните изводи относно 

актуалното демографско състояние на община Чупрене: 

• В демографско отношение община Чупрене може да се характеризира 

като малка (по отношение на населеността) и като проблемна (по отношение на 

структурата и характеристиките на населението в нея). 

• Демографското развитие на община Чупрене през последните 10 години 

е неблагоприятно. Подобно на по-голямата част от общините в България, и тук се 

наблюдава ясно изразен процес на трайно обезлюдяване на всички населени места 

в разглежданата територия. 

• Очертаните негативни тенденции на нивата на раждаемост и смъртност 

на населението формират отрицателен естествен прираст, със сравнително високи 

стойности. Той не може бъде компенсиран от минималния положителен механичен 

прираст, поради което общият брой на населението в общината намалява. 

• Община Чупрене е с ограничени възможностите за възпроизводство на 

населението по естествен път. Някои от населените места в общината са с много 

влошена демографска жизненост (като Върбово и Протопопинци). 

• Моментната възрастова структура на населението в общината също е 

неблагоприятна. Налице е траен процес на застаряване на населението. Броят на 

населението в над трудоспособна възраст значително надвишава броя на това в 

под трудоспособна възраст. Специфичните възрастови групи също са проблемни. 

Абсолютният брой на лицата в тях е сравнително нисък, което се отразява върху 

нормалното функциониране на детските градини и училищата в община Чупрене. 

• Относително голям е и делът на ниско образованите лица в общината. 

Въпреки очерталата се тенденция на повишаване на образователното равнище на 

населението в общината, все още броят на ниско образованите лица е твърде 

голям. Това поражда сериозни проблеми с квалификационната и образователната 

структура на работната сила. 

• Като резултат от неблагоприятното демографско развитие намалява и 

броят на икономически активното население в общината. Налице е трайна 

негативна тенденция на нарастване на дела на икономически неактивното 

население, което към 2016г. преобладава над икономически активното. 

• В структурата на заетите лица (без самонаетите и работодателите) в 

общинския социално-икономически комплекс се наблюдава равностойно 

разпределение и състояние по икономически сектори и дейности. 

• Неблагоприятната тенденция в развитието на заетостта е свързана и с 

негативното отражение на световната икономическа и финансова криза, в 

резултат на което е налице съществен спад в трудовата заетост на населението и 

значително нарастване на равнището на безработица. За това спомага и липсата 

на инвестиции в икономиката на общината. 
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3.1.2. Оценка на икономическото състояние на община Чупрене 

От направения анализ могат да бъдат изведени следните изводи за състоянието 

на икономиката на община Чупрене: 

• Община Чупрене разполага със сравнително ограничени потенциали за 

развитие на комплекс от икономически дейности. Поради тази причина тя заема 

относително скромно място в икономиката на област Видин. Анализът на 

общинската икономика показва, че основните икономически показатели са по-ниски 

от средните за областта и за страната. 

• В икономическия профил на общината са представени специфични 

сектори и отрасли, базирани на наличните в територията ресурси и традициите в 

развитието на подобен род икономически дейности. 

•  Водещи позиции в икономическия комплекс на община Чупрене заемат 

първичния и третичният сектор на икономиката. Първичният сектор е водещ по 

отношение на количеството на произведената в него продукция и броя на заетите 

лица. При вторичния сектор тенденцията е противоположна. Той е водещ по 

отношение на размера на ДМА. Третичния сектор се доближава до първичния по 

показателите брой предприятия, заети лица и размер на ДМА.  

•  Основна роля в първичния сектор заема „горското стопанство”, което е 

пряк резултат от структурата на поземлените ресурси (горският фонд заема над 50% 

от общинската територия). 

• Традиционният за общинската икономика отрасъл „селско стопанство” 

се намира в криза през последните години. Наблюдава се тенденция към слабо 

увеличаване на инвестиционния интерес към тази дейност, но към настоящия 

момент това не е достатъчно да се възвърнат водещите позиции на отрасъла в 

общинската икономика. Отрасълът се издържа основно чрез субсидиите на ЕС. 

•  Вторичният сектор на икономиката на общината е с моноструктурен 

характер. Водеща роля в него има отрасъл „Производство и разпределение на 

електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”. Секторът губи своята 

роля за местната икономика след преустановяването дейността на завод „Миджур“ 

за производство на прахообразни взривни вещества в следствие на авария през 

2014г. Останалите отрасли в сектора имат незначителна роля в икономическия 

комплекс на общината. 

• Третичният сектор на икономиката на община Чупрене не е достатъчно 

добре развит. На този етап той е свързан най-вече с реализирането на търговски и 

туристически дейности, което дава пряко отражение върху състоянието на 

дейностите „Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети” и  „Хотелиерство и 

ресторантьорство“. 

 

3.2. Оценка на състоянието на селищната мрежа в община Чупрене 

 

От направения дотук анализ могат да бъдат изведени следните изводи относно 

актуалното състояние на селищната мрежа в община Чупрене: 

• Съвременната селищна мрежа на община Чупрене е формирана в 

продължение на векове. В резултат на историческата еволюция постепенно са се 

оформили една главна урбанизационна ос (с направление северозапад – югоизток), 

около която са групирани по-голямата част от селата в общината. Извън посочената 

ос на урбанизация остават само три от селата в територията – Протопопинци, Горни 
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Лом и Средогрив. Те формират две вторични урбанизационни оси с направление 

север – юг. 

• Функционалната характеристика на населените места показва наличие на 

значими териториални диспропорции в селищната мрежа. Това е резултат от 

териториалното разпределение на населението и от неговата структура (полова, 

възрастова, образователна и етническа).  

• Две от селата в територията са с подчертано водещи функции спрямо 

останалите населени места – Чупрене и Горни Лом. Село Чупрене изпълнява 

роля на главен административен и обществено – обслужващ център в община 

Чупрене, а село Горни Лом се е установило като основен икономически фокус.  

• Останалите шест населени места в община Чупрене са с по-ограничени 

демографски и икономически показатели. В тях се наблюдава и по-слабо 

развитие на част от основните селищни функции като труд, отдих и обществено 

обслужване. 

• Относително компактната селищна мрежа и близкото разположение на 

населените места благоприятства развитието на интензивни връзки между тях 

(транспортни, функционални и пространствени). 

 

3.3. Оценка на състоянието на функционалните системи в община Чупрене 

 

3.3.1. Оценка на система „Обитаване” 

От направения дотук анализ могат да бъдат изведени следните изводи относно 

актуалното състояние на система „Обитаване” в община Чупрене: 

• Наличният жилищен фонд и разполагаемата жилищна площ, съотнесени към 

общия брой на населението в община Чупрене, показват, че е постигнат висок 

стандарт на обитаване във всички населени места. 

• В структурата на жилищния фонд преобладават многостайните жилища (с 3 

и повече стаи) с относително голяма площ (средната площ на 1 жилище към 

2011г. е 68,4м2). 

• Част от жилищата са с влошени параметри по отношение на степента им 

на благоустроеност. Това са предимно жилища без баня и такива, в които банята е 

извън жилището / жилищната сграда. 

• Много голям е броят на необитаваните жилища в общината. Те са повече 

от половината от наличния жилищен фонд и част от тях са с влошени качествени 

параметри (конструктивни особености и степен на благоустроеност). 

 

3.3.2. Оценка на система „Труд” 

От направения дотук анализ могат да бъдат изведени следните изводи относно 

актуалното състояние на система „Труд” в община Чупрене: 

• Система „труд“ е представена от две обособени производствени 

територии извън границите на урбанизираните територии – завод „Миджур“ 

собственост на фирма „Видекс“ АД за производство на прахообразни взривни 

вещества и производствено-складовата база на бившия военен завод, собственост 

на „Емко“. На територията на двете предприятия дейността е преустановена. 

Състоянието на промишлената база на завод „Миджур“ е частично разрушена, а 

тази на фирма „Емко“ е изцяло разрушена.  
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• Други територии за труд са стопанските дворове на агро-промишлените 

комплекси към отделните селища. Дейността в тези територии е силно занижена или 

липсва. В тях се помещава селскостопанската техника на отделните села от 

общината. Сградният фонд в тези територии е до голяма степен разрушен. 

• Оптимално функциониращи територии за труд са дисперсно разположените 

извън границите на населените места съоръжения за МВЕЦ и ФВЕЦ. 

• Съществуващите територии за труд обезпечават икономическите 

потребности на населението. 

 

3.3.3. Оценка на система „Социална инфраструктура” 

От направения дотук анализ могат да бъдат изведени следните изводи относно 

актуалното състояние на система „Социална инфраструктура” в община Чупрене: 

 

❖ Образование 

• Инфраструктурата на образованието в община Чупрене удовлетворява 

потребностите на населението. Броят, видът и капацитетът на образователните 

институции е съобразен с броя на лицата от специфичните възрастови групи, които 

подлежат на обучение. 

• Образователната система в общината е представена от обекти на 

предучилищното обучение и основното общо образование. Липсват обекти на 

средното образование (общо и професионално). Лицата между 15 и 18 години 

продължават своето обучение в средните училища в съседни общини или области. 

• В общината функционират ограничен брой учебни институции, което е 

резултат от влошените демографки показатели (2 целодневни детски градини и 2 

основни общообразователни училища). 

• Наблюдава се ясно изразена териториална концентрация на обектите на 

образованието в двете най-големи села в общината – Чупрене и Горни Лом. 

Четирите образователни институции са разположени в тези две населени места. И в 

двете села има по една детска градина и по едно основно училище. 

• Поради малкият брой лица във възрастовата група между 3 и 6 години, 

нормалното функциониране на двете детски градини е затруднено. Ето защо е 

създадена организация в тях да бъдат обхванати и деца от съседните села, които се 

превозват ежедневно с автобуси. 

• Относително ниският брой на лицата от 7 до 14 години създава известни 

трудности и при функционирането на основните училища. И двете училища са 

със статут на „защитени”, а това в с.Чупрене е и „средищно училище”. 

• Неблагоприятната тенденция на намаляване на населението поставя 

под съмнение възможността за запазване на образователните институции в 

срока на действие на Общия устройствен план на община Чупрене. 

• Материалната база на функциониращите детски и учебни заведения в 

общината е много добра. Основен недостатък е липсата на адекватна спортна 

база в основните училища. 

• Налице е свободен неизползван сграден фонд от бивши училища в пет 

от селата в общината. Три от тях са публична общинска собственост, а други две 

са частна собственост. 
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❖ Здравеопазване 

• Инфраструктурата на здравеопазването в общината е представена само 

от обекти на извънболничната медицинска помощ. 

• Тя включва първична медицинска и първична дентална помощ, която е 

организирани в две индивидуални практики (една за първична медицинска и една за 

първична дентална помощ). 

• И двете амбулатории са разположени в общинския център – село 

Чупрене. Те обслужват населението на цялата община. Пациентската листа на един 

лекар и един лекар по дентална медицина включва около 1800д. 

• Другите форми на лечебна помощ на пациентите от община Чупрене 

(като болнично обслужване, специализирана извънболнична лечебна помощ и 

спешна медицинска помощ) се поемат от съответните амбулатории, центрове и 

лечебни заведения в градовете Белоградчик, Монтана и Видин. 

 

❖ Социално подпомагане 

• Социалните дейности в община Чупрене се развиват в съответствие с 

възприетия в страната модел за деинституциализация, като през последните 

години са разкрити няколко организационни структури, предоставящи социални 

услуги на нуждаещите се в обичайна среда. 

• Към момента в разглежданата територия функционират 3 Центъра за 

настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и 1 Защитено жилище (ЗЖ). Те са насочени 

към обслужване на възрастни лица с различни умствени и психически увреждания. 

• Общината организира и финансира със свои средства останалите форми 

на социално подпомагане: Домашен социален патронаж, Обществена трапезария 

и Клубове на пенсионера. Това са най-разпространените и най-достъпни форми на 

социално подпомагане в разглежданата територия. 

 

❖ Култура 

• Инфраструктурата на културата в община Чупрене е представена най-вече от 

комплексната читалищна дейност. 

• Музейната дейност почти не е развита. Тя е представена само от един 

обект (Къща – музей „Асен Балкански”), който към момента не функционира. 

• На територията на общината има шест читалища. В двете най-малки села 

(Върбово и Протопопинци) няма читалища или други културни институции. 

• Основната културна функция на читалищата е библиотечната дейност. Тя се 

допълва от различни форми на любителско творчество и самодейни състави. 

• Като основни културни центрове на общината са се утвърдили селата 

Чупрене и Горни Лом. 

 

❖ Спорт 

• Спортната база в общината е в процес на осъвременяване и изграждане 

на нови обекти. Общината е инициирала строителство на комбинирани площадки за 

масов спорт (волейбол / баскетбол) към всяко от населените места. Те са насочени 

към задоволяване потребностите на местното население от ежедневна физическа 

активност. Две от спортните бази (в селата Горни Лом и Долни Лом) са снабдени с 

нощно осветление. 
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• Спортната инфраструктура към училищата не е на достатъчно добро 

ниво. Към двете основни училища в общината има две физкултурни стаи, които 

играят ролята на физкултурни салони и към момента са в процес на допълнително 

оборудване и обзавеждане. 

 

3.3.4. Оценка на „Зелена система, отдих и туризъм” 

От направения дотук анализ могат да бъдат изведени следните изводи относно 

актуалното състояние на „Зелената система, отдиха и туризма” в община Чупрене: 

 

❖ Зелена система: 

• В границите на населените места в община Чупрене публичните 

озеленени площи са представени предимно от градини в близост до обществени 

сгради, озеленени площи в имотите на църквите и училищата, гробищни паркове и 

озеленяване по поречието на реките. В последните години са реализирани мерки по 

благоустройство и обновяване на публичните зелени площи, оборудване с детски 

площадки, игрища и мебели за градско обзавеждане. 

• Зеленината активно присъства в селищните територии и под формата 

на висок процент озеленяване на частните поземлени имоти. Населените места 

са малки по площ и са ситуирани в богата естествена природна среда, което 

създава впечатлението за силно залесена селищна територия и добра интеграция 

на природния компонент. 

• Извършено е озеленяване и благоустрояване на уличните 

пространства, с цел подобряване на микроклимата в селата и редуциране на 

вредното въздействие на автотранспорта.  

• Няма изградени извънградски паркове и лесопаркове. Съществуващите 

урбанизирани територии, поради своя компактен характер са в пряка връзка с 

естествената природна среда. 

• Гробищни паркове има изградени във всички населени места от общината. 

 

❖ Отдих и туризъм: 

• Община Чупрене предлага много добри възможности за туристически 

дейности и реализиране на седмичния и годишния отдих на населението. Има 

възможност за практикуване на различни форми на алтернативен туризъм, като 

екологичен, познавателен, планински, спортен, ловен, фото, орнитоложки и др. 

Налице са и добри условия за практикуване на зимен ски туризъм. 

• Туристическите функции на община Чупрене (към този момент) не са 

разработени в необходимата степен. Общината разполага с разнообразни 

туристически ресурси, които не се експлоатират оптимално, както и не се предлага 

цялостен туристически продукт. 

• Към настоящият момент туризмът в общината е слабо развит и 

включва само форми на сезонния туризъм (най-вече летен). Няма постоянна 

заетост в туристическата сфера, което прави отрасъла икономически неефективен.  

• Изцяло липсват зимните форми на туризъм, за които община Чупрене 

има значителен потенциал. Той е съсредоточен основно в землището на село 

Горни Лом. В тази посока са предприети дейности по одобряване на ОУП за ски зона 

Миджур. 
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• Съществуващата туристическа инфраструктура (средства за подслон и 

места за настаняване) е недостатъчна като брой, капацитет и предлагани услуги. 

Легловата база е недостатъчна като количество и качество. Местата за настаняване 

са съсредоточени предимно в стари хижи. В последните години са изградени и 

няколко къщи за гости. 

• Заведенията за хранене са недостатъчни и с ниска категоризация. 

• Съществуващите екопътеки предоставят добри условия за 

осъществяване на планински туризъм.  

• На територията на общината има един веломаршрут, но има 

възможност за развитие на по-пълноценна велосипедна мрежа, предвид 

близките разстояние между населените места и съчетанието с туристическите 

ресурси. 

 

3.3.5. Оценка на система „Транспортна инфраструктура” 

От направения дотук анализ могат да бъдат изведени следните изводи относно 

актуалното състояние на система „Транспортна инфраструктура” в територията: 

• Транспортната обезпеченост на общината е сравнително добра. Има 

осигурени удобни транспортни връзки както между отделните населени места, така и 

между общината и съседните й общини. 

• Транспортната инфраструктура на община Чупрене е представена само от 

елементи на пътната инфраструктура. 

• Тя включва третокласни пътища от Републиканската пътна мрежа (с обща 

дължина 39,250 км) и общински пътища (с обща дължина 29,900 км). Общата 

дължина на пътищата в границите на общината е 69,150 км. 

• Плътността на пътната мрежа в територията е по-ниска от средната за 

страната. Това се дължи на сравнително компактната структура на селищната 

мрежа и относително малките разстояния между отделните населени места. 

• Състоянието на по-голямата част от пътищата в общината е добро. 

Изключение прави само един пътен участък от третокласен път III – 114 (от км 

61+400 до км 72+100), с обща дължина 10,700 км, който е в лошо състояние и не е 

включен в плановете за рехабилитация на ОПУ – Видин до 2035г. 

• Пътищата от Републиканската пътна мрежа осигуряват връзките на 

община Чупрене със съседните й общини (Белоградчик, Димово, Ружинци и 

Чипровци), а оттам и с по-големите областни градове (Видин, Монтана, София). 

• Само три от общо осем населени места в общината нямат директна 

връзка с Републиканската пътна мрежа. Това са селата – Върбово, Репляна и 

Горни Лом. Транспортният достъп до тях се осигурява посредством общинските 

пътища (VID – 1180, VID – 1181 и VID – 1182). 

• В община Чупрене функционират автобусни линии за междуселищен 

транспорт. Територията се обслужва от четири автобусни линии от областната 

транспортна схема и една автобусна линия от републиканската транспортна схема. 

• Осигурен е транспорт за децата и учениците от населените места в 

общината, в които няма действащи образователни институции (детски градини 

и училища) до образователните центрове – Чупрене и Горни Лом. 
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3.3.6. Оценка на система „Инженерни мрежи и съоръжения” 

 

❖ Водоснабдяване и канализация 

От направения дотук анализ могат да бъдат изведени следните изводи относно 

състоянието на подсистема „Водоснабдяване и канализация” в община Чупрене: 

• Всички населени места в община Чупрене са водоснабдени. За целта се 

използват както повърхностни, така и подземни водоизточници (речни водохващания 

и каптажи). 

• Водоподаването в общината се осъществява основно от 

водоснабдителна група „Чупрене - Репляна”. Тя захранва седем от общо осем 

населени места в разглежданата територия. Състоянието на речните водохващания 

е лошо, липсват и пречиствателни съоръжения за питейна вода. Поради това няма 

гаранция за качеството на подаваната питейна вода в по-голямата част от селата в 

общината. 

• Главният довеждащ водопровод е изграден през 60-години на 20 век и е 

силно износен и амортизиран. Наблюдават се чести аварии и нарушаване на 

водоподаването в населените места. Необходима е подмяна (рехабилитация) на 

водопровода, с цел намаляване загубите на вода, редуциране на честите ремонтни 

дейности и гарантиране на нормално водоподаване в селата в общината. 

• Състоянието на водопроводните мрежи в рамките на населените места е 

относително по-добро. Към момента е извършена цялостна рехабилитация на 

водопроводната мрежа в общинския център с. Чупрене, както и частична подмяна на 

тръбите в с. Върбово, с. Протопопинци и с. Търговище. Общината е кандидатствала 

за финансиране по „Програмата за развитие на селските райони” за следващия 

планов период (2014-2020г.) с четири проекта: два проекта за цялостна 

рехабилитация на водопроводните мрежи в селата Горни Лом и Репляна и два 

проекта за частична подмяна на водопроводните мрежи в селата Долни Лом и 

Средогрив. 

• Основен проблем във водоснабдяването на община Чупрене са твърде 

високите нива на загуби на вода по водопреносната мрежа. При шест от общо 

осем села в територията регистрираните загуби на вода от „ВиК” ЕООД - Видин са 

около и над 50%. Това е косвен индикатор за разхищаване на ценния воден ресурс в 

общината. Очевидна е необходимостта от предприемането на необходимите мерки 

за ограничаване на тези загуби от страна на общината и действащия ВиК оператор.    

• В общината няма населено място с изградена канализационна мрежа. 

Само в общинския център село Чупрене има частично изградена канализация. Към 

момента се изгражда и Главен колектор, който да отведе отпадъчните води извън 

границите на урбанизираната територия. 

• В община Чупрене няма и съоръжения за пречистване на отпадъчните 

води (ПСОВ). Това създава предпоставки за компрометиране на качествата и 

параметрите на повърхностните водни течения в общината и влошаване на техните 

екологични параметри (след преминаването им през населените места). 

 

❖ Енергоснабдяване 

От направения дотук анализ могат да бъдат изведени следните изводи относно 

актуалното състояние на подсистема „Енергоснабдяване” в община Чупрене: 
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• Община Чупрене е изцяло електрифицирана и разполага с достатъчно 

енергийни мощности. 

• Община Чупрене е не само консуматор, но и производител на електрическа 

енергия. Това се осъществява посредством експлоатацията на хидроенергийния 

потенциал на територията (малки водноелектрически централи – МВЕЦ) и усвояване 

на енергията на слънчевото греене (фотоволтаични електрически централи - ФВЕЦ). 

•  Електроразпределителната мрежа в община Чупрене се стопанисва от „ЧЕЗ 

Разпределение България” АД. Тя включва необходимите електропроводни 

линии (6бр. въздушни електропровода - ВЕЛ 20kV) и електрически уредби 

(19бр. трансформаторни постове). 

• В община Чупрене няма газоснабдяване и централно топлоснабдяване. 

Отоплението се осъществява от локални изтоници (на ток и твърдо гориво). 

• Общината е стартирала няколко проекта за повишаване на енергийната 

ефективност в публичния сектор (общински сгради и публични пространства). Тази 

положителна тенденция следва да се доразвие и да обхване и жилищния сектор. 

 

❖ Телекомуникации 

От направения дотук анализ могат да бъдат изведени следните изводи относно 

актуалното състояние на подсистема „Телекомуникации” в община Чупрене: 

• Телекомуникационната мрежа в общината е относително добре развита. 

• Най-добре изградена е телефонната мрежа. Тя се обслужва от 3 оператора и 

обхваща 100% от населението и близо 100 % от територията на общината, като 

предлага фиксирани и мобилни услуги. Покритие липсва единствено във 

високопланинските части на територията (в най-южните и най-западните части на 

общината). 

• Телевизионните услуги не са достатъчно добре развити. Кабелна телевизия 

се предлага само в двете най-големи села в общината (Чупрене и Горни Лом). 

Останалите села разчитат на сателитни технологии. 

• Няма равнопоставеност при обезпечаването на населените места с достъп 

до интернет. Кабелен интернет има само в общинския център – с.Чупрене. 

Останалата част от населението на общината има достъп само до мобилен 

интернет (по UMTS технология). 

• Тези териториални диспропорции рефлектират върху местния потенциал за 

икономически растеж, конкурентноспособността на местната икономика, както и 

върху възможността за осигуряване на равни възможности на населението и 

равноправен достъп до услуги. 

• Като цяло обхватът, качеството и скоростта на предлаганите интернет услуги 

в община Чупрене не отговарят на завишените потребности и изисквания на 

съвременното информационно общество. 

 

3.4. Оценка на състоянието на околната среда в община Чупрене 

 

От направения анализ могат да бъдат изведени следните изводи относно 

състоянието на околната среда в община Чупрене: 

• Състоянието на околната среда в община Чупрене е много добро. В 

разглежданата територия няма значими източници на негативно антропогенно 
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въздействие върху нейните компоненти. Това е позволило съхраняването на 

естествената природна среда. 

• Община Чупрене влиза изцяло в защитените зони по „НАТУРА 2000”. 

Това е показател за много доброто екологично състояние на средата, като 

същевременно се явява гарант за регулиране на антропогенното въздействие и 

обезпечаване на устойчивото й развитие. 

• Въздушният басейн над общинската територия се отличава с голяма 

чистота. Липсват сериозни замърсители на въздуха. Основните източници, които 

емитират вредни вещества са инсталациите за битово отопление (които работят 

сезонно) и автотранспортът (който има ограничено въздействие само в зоните, 

непосредствено прилежащи на главните комуникационни артерии). 

• Състоянието на водите в границите на общината е добро. Наблюдава се 

единствено замърсяване с непречистени битови отпадъчни води, което се дължи на 

липсата на пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) и наличието на 

директни зауствания на отпадъчни води във водоприемниците. 

• Сериозен остава проблемът с качеството на питейната вода, подавана 

на населението в община Чупрене. Той се дължи на липсата на пречиствателни 

съоръжения към основните речни водохващания от водоснабдителната група 

„Чупрене – Репляна” и нуждата от подмяна на главния довеждащ водопровод. 

• Съществува реална опасност от антропогенно „претоварване” на 

хидроенергийния ресурс на реките в общината. Това се дължи на наличието на 

множество на брой малки водноелектрически централи (МВЕЦ), които и към 

настоящия момент продължават да увеличават броя си. Необходимо е да се 

параметрира свободния енергиен потенциал на водните течения и да се вземат 

мерки за ограничаване на вредното въздействие върху водното богатство. 

• Състоянието на почвената покривка в територията е добро. Основен 

проблем в това направление е наличието на водоплощна ерозия, която е със среден 

интензитет. 

• Акустичното натоварване на средата и радиационната обстановка в 

общината са с нормални стойности. Липсват източници на наднормен шум и 

вредни лъчения. 

• Общината реализира успешно политиката по управление на отпадъците. 

Сметосъбирането и сметоизвозването обхващат 100% от населението на община 

Чупрене. Генерираните в територията отпадъци се извозват и депонират на 

Регионалното депо за битови отпадъци в землището на село Жеглица, област 

Видин. Общината реализира инициатива за разделно събиране и пресоване на 

пластмасови изделия. 

• Съществува потенциална опасност от възникване на природни бедствия 

и аварии в определени участъци от общинската територия. Най-голяма е 

вероятността от наводнения, горски пожари и аварии, в резултат от производствено 

– складови дейности. Необходимо е да се идентифицират териториите с 

вероятностно разпространение на предвидими природни бедствия и аварии и да се 

регламентират необходимите превантивни мерки и начини на устройство и защита. 

• Необходимо е да се регулират в устройствено отношение процесите на 

по-нататъшна урбанизация на територията на общината в граници, които да не 

накърняват целостта и стабилността на естествената й природна среда и да 
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съответстват на определения статут на природозащита и изключително високия дял 

на обекти на НЕМ в общината. 

• ОУПО следва да осигури безконфликтно опазване и социализация на 

всички ценни от природна и антропогенна гледна точка територии – територии 

за природозащита (по смисъла на Закона за защитените територии и Закона за 

биологичното разнообразие) и територии за културно-историческа защита (по 

смисъла на Закона за културното наследство). 

• Предвижданията на ОУПО следва да изхождат от общоприетите 

принципи за устойчиво развитие и баланс между екологично равновесие, 

икономически растеж и социален просперитет, при пестеливо използване на 

природните ресурси и тяхното опазване за бъдещите поколения. 

 

3.5. Оценка на състоянието на културното наследство в община Чупрене 

 

От направения дотук анализ могат да бъдат изведени следните изводи относно 

актуалното състояние на културното наследство в община Чупрене: 

• В община Чупрене са регистрирани общо 45 обекта на недвижимото 

културно наследство. От тях 35 недвижими културни ценности са регистрирани в 

списъка на НИНКН, 6 са археологически културни ценности, включени в 

Археологическата карта на България на НАИМ-БАН (един се припокрива със 

списъка на НИНКН). Към НКЦ са включени и възпоменателните знаци издигнати по 

повод участието на България във войните (между 1885г. и 1945г.)  които в общината 

са 5. 

• Недвижимото културно наследство в общината е представено предимно 

от религиозни обекти. Всички 8 църкви в населените места на общината са 

обявени за недвижими културни ценности (при това три от тях са с категория 

„национално значение”). 

• Следващата по значимост група от обекти на недвижимото културно 

наследство са археологическите културни ценности, които също притежават 

категория „национално значение”. 

• Останалата част от обектите на недвижимото културно наследство в 

общината са исторически културни ценности („с местно значение” или „за 

сведение”) и архитектурно-строителни паметници (без посочена категория). 

• Движимото културно наследство в общината не е добре представено. В 

територията има само една Къща – музей „Асен Балкански”, която към момента не 

функционира. Налице е инициатива от страна на ръководството на читалището в 

село Чупрене този музей да се използва за експонирането на  етнографска сбирка, 

която представя бита и трудовото ежедневие на местното население. 

• Община Чупрене участва в два проекта за опазване на нематериалното 

културно наследство и стимулиране на културния обмен в трансграничния 

регион България – Сърбия. 

• Обектите на културното наследство в общината не се оползотворяват 

пълноценно за стимулиране на икономически дейности в областта на туризма. 

Съществуващите недвижими културни ценности, както и наличието на нематериално 

културно наследство, са добра предпоставка за развитие на селски и културно-

познавателен туризъм. 
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Всички обекти от списъка на НИНКН на НКЦ са класифицирани като: 

„архитектурно-строителни“, „археологически“, „художествени“ или „исторически“. За 

целите на ОУПО Чупрене екипът извърши теренни проучвания за идентифициране 

на НКЦ на територията на общината по населени места и за оценяване на тяхното 

текущо състояние. За съставяне на оценката за състоянието на НКЦ е използван 

методът на „експертна оценка“, който класифицира обектите по следната скала: 

• „разрушени“ – на терена няма физическо присъствие на обекти с характер на 

НКЦ. Възможно е на негово място да има изграден нов обект, без стойност на НКЦ. 

• „критично“ – обектът е с нарушена цялост на конструктивната система и на 

практика не е възможно неговото съхраняване без изграждането му наново. 

• „лошо“ – обектът е неподдържан и има нарушена покривна покривка с 

течове, компрометирани фасади, покривни и подови конструкции. 

• „средно“ – обектът е лошо поддържан, с частични проблеми по покривната 

покривка и фасадите. 

• „добро“ – обектът е цялостно поддържан, с добър конструктивен статус и 

външен вид. 

• „много добро“ – обект, претърпял реставрационни намеси, с много добро 

състояние на конструктивната система, адаптиран за съвременни функции, 

съхранявайки в максимална степен архитектурно-художествения образ на 

оригинала. 

В резултат на теренните проучвания и експертната оценка се разпределиха 

следния брой НКЦ по предложените по-горе категории (табл.№54): 

 
Таблица 54. Обобщен анализ на състоянието на обектите от НКЦ 

№  Категория  Брой % 

1 Разрушени 17 38,64 

2 Критично 3 6,82 

3 Лошо 5 11,36 

4 Средно  6 13,64 

5 Добро 8 18,18 

6 Много добро 5 11,36 

Общо проучени: 44 100% 

 

Подробно описание на вида НКЦ, неговото състояние и режим са представени в 

Приложение №2. 

 

 

3.6. Оценка на плановата обезпеченост на община Чупрене 

 

От направения дотук анализ могат да бъдат изведени следните изводи относно 

плановата обезпеченост на община Чупрене: 

• Документите от по-високо йерархично ниво определят община Чупрене като 

планинска община с малко население и без изявен градски център. Тя попада в 

общините за целенасочена подкрепа по чл.6 от ЗРР. 

•  Територията на община Чупрене се причислява към периферните 

слабоурбанизирани територии, като голяма част от нея е заета с природни 

територии без населени места. Територията попада изцяло в НАТУРА 2000. 
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• Основните цели на пространствените документи за района са насочени към: 

развитие и модернизация на всички видове транспортни системи, опазване и 

устойчиво използване на природното и културно наследство и природните ресурси, 

функционална интеграция с граничните райони. 

• Общината активно участва в различните програми на ЕС, като реализира 

проекти в различни области. 

• За територията на община Чупрене не са разработвани и одобрявани 

общи устройствени планове (ОУП или ОУПО), съгласно действащия в момента 

Закон за устройство на територията (ЗУТ). Последните устройствени планове, 

изготвени в обхвата на общинската територия, са териториално-устройствените 

планове (ТУП) от 80-те години на 20 век, изработени съгласно действащия тогава 

Закон за териториално и селищно устройство (ЗТСУ). 

• Всички населени места в община Чупрене са снабдени с регулационни 

планове, като за три от селата са разработени и застроителни планове. Тези 

документи обаче са изготвени в периода 1936-1989г., при друга политическа, 

социална и икономическа ситуация, съобразно друга законова и нормативна уредба 

и към настоящия момент са на практика неприложими. 

• Всички посочени устройствени разработки са с отдавна изтекъл срок на 

действие. Най-новият устройствен план е регулационният план на с. Чупрене от 

1989г., т.е. отпреди 25 години. За този период в страната настъпиха съществени 

промени в обществено-икономическите и устройствени условия, при които са 

съставени съответните планове, което налага тяхното основателно изменение. Тази 

постановка е залегнала и в чл.134, ал.(1) и (2) на ЗУТ, Раздел IV „Условия и ред за 

изменение на устройствените планове”. 

• Налице е необходимост от изготвяне на нови актуални устройствени 

планове за територията на общината (общи и подробни), които да отговарят на 

съвременните изисквания в областта на устройственото планиране, както и на 

реалните потребности на местното население, общинското ръководство и 

представителите на бизнеса.  

• Изготвянето на Общ устройствен план на общината (ОУПО) ще създаде 

предпоставки за балансирано устойчиво развитие на общинската територия. 

Наличието на актуален ОУПО е задължителна основа за последващо етапно 

разработване и на набор от актуални Подробни устройствени планове (ПУП) на 

отделните населени места в общината. 

• За качественото изготвяне на устройствените документи е необходима и 

коректна кадастрална информация. Ето защо е препоръчително изработването и 

одобряването на актуална кадастрална карта за общинската територия. 
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4. ПРОГНОЗА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО, СОЦИАЛНОТО, ИКОНОМИЧЕСКОТО И 

РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 

 

4.1. Прогноза за социално-икономическото развитие на община Чупрене 

 

4.1.1. Демографска прогноза 

В съответствие с утвърдената нормативна уредба и действащата практика при 

разработването на общи устройствени планове на общини, демографската прогноза 

се изготвя във варианти. Те се разработват въз основа на досегашните тенденции в 

демографското развитие и очакваното въздействие на различни по своя характер 

фактори (ограничители и стимулатори). 

Прогнозите са с подчертан хипотезен характер. Те се базират на определени 

(по възможност добре обосновани) очаквания за начина, по който ще протичат 

демографските процеси в разглежданата територия през следващите години. 

Прогнозният хоризонт на действие на ОУП на общината е 2035г. С него се 

съобразяват и прогнозните демографски разчети. 

Прогнозата за демографското развитие на община Чупрене се предлага в 

два варианта: 

• тенденциален вариант, който е базиран на установените тенденции в 

досегашното демографско развитие на общината; 

• умерено-оптимистичен вариант, при който е заложено влиянието на 

фактори, стимулиращи демографското развитие. 

За изготвяне на прогнозите за демографското развитие на община Чупрене се 

използват класическите методи за прогнозиране. В основата им се залагат: 

повъзрастовите вероятности за доживяване, очакваните коефициенти на основни 

параметри като: раждаемост, смъртност, плодовитост, емиграция, имиграция и др. 

Тези чисто демографски методи на прогнозиране се съпоставят с очакваните 

въздействия и на фактори с подчертан социално-икономически характер. 

Като ориентир при разработване на демографската прогноза на община Чупрене 

(за срока на действие на ОУПО) се отчитат тенденциите, заложени в демографската 

прогноза на страната и на област Видин, разработена от НСИ. Тези тенденции са 

негативни и показват, че броят на населението и по двата варианта ще намалява.  

Освен по показателя “общ брой на населението” е съставена и прогноза за някои 

негови специфични структури, които имат отношение към развитието на отделни 

функционални системи в разглежданата територия. 

 

4.1.1.1. Изходни параметри на демографската прогноза за броя на 

населението по възприетите варианти 

Като основни изходни параметри на хипотезата за демографското развитие на 

община Чупрене са възприети следните стойности: 

• репродуктивни очаквания за среден брой деца в семейството: 

o Тенденциален вариант – 1,7 - 1,8 деца; 

o Умерено-оптимистичен вариант – 1,8 – 1,9 деца; 

• обща раждаемост на населението: 

o Тенденциален вариант – 9,2 – 9,5‰; 

o Умерено-оптимистичен вариант – 10,0 - 10,1‰; 

• фертилност: 
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o Тенденциален вариант – 33 - 34‰; 

o Умерено-оптимистичен вариант – 34 - 35‰; 

• обща смъртност на населението: 

o и по двата варианта – задържане на стойности около 28,0 - 30,0‰; 

• средна продължителност на живота: 

o  и по двата варианта – запазване на границата около 72 - 73 години. 

По отношение на механичния прираст се приема хипотезата, че неговите 

стойности в перспектива ще се запазят в рамките на 3,0 – 5,0‰. 

В тенденциалния вариант на прогнозата се приема, че досегашните негативни 

тенденции в развитието на социално-икономическия комплекс на общината ще 

продължат да се проявяват със същите насоки и темпове, както през последните 

десет години. 

В умерено-оптимистичния вариант се разчита на положителното въздействие на 

определена група от фактори, които ще повлияят положително върху развитието на 

местната икономика и оттам ще доведат до намаляване на отлива на население от 

територията по механичен път.  

Въпреки това, поради ниските положителни стойности на механичния прираст и 

високите отрицателни стойности на естествения прираст, и при двата варианта на 

демографската прогноза се залага намаляване на броя на населението на 

община Чупрене. Това е съобразено с параметрите на демографската прогноза за 

област Видин, разработена от НСИ, която по всички варианти е със значително 

намаляване на броя на населението на областта в перспектива до 2050г. 

 

4.1.1.2. Прогнози за броя на населението 

 

❖ Прогнози за общия брой на населението 

Чрез прилагането на прогнозните стойности на посочените демографски 

показатели е изготвена демографската прогноза за общия брой на населението 

на община Чупрене и по двата варианта (табл.№55). 

 
Таблица 55. Прогнози за броя на населението на община Чупрене за периода 2016-2035г. 
(тенденциален и умерено-оптимистичен вариант) 

Прогнозен хоризонт (по 

години) 

Брой на населението 

Тенденциален 

вариант 

Умерено-оптимистичен 

вариант 

2016г. (състояние) 1857 1857 

2020г. (прогноза) 1761 1778 

2025г. (прогноза) 1689 1744 

2030г. (прогноза) 1619 1688 

2035г. (прогноза) 1542 1619 

 

На основата на тези два прогнозни варианта за броя на населението общо за 

община Чупрене са разработени и отделни териториално диференцирани прогнози. 

По населени места, прогнозата за броя на населението по отделните варианти 

е както следва: 
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• Тенденциален вариант 

При този вариант прогнозното демографско развитие ще се влияе предимно от 

фактори със задържащ характер (ограничители на развитието). Ето защо е заложено 

намаляване на броя на населението на общината, съгласно установените темпове и 

тенденции в демографското развитие на територията през последните десет години. 

Редуцирането на броя на населението обхваща всички населени места (табл.№56).  

 
Таблица 56. Прогноза за броя на населението на община Чупрене за периода 2016-2035г. по 
населени места (тенденциален вариант 

Населени места Брой- отчет Прогноза за броя на населението към: 

2016г. 2020г. 2025г. 2030г. 2035г. 

община Чупрене 1857 1761 1689 1619 1542 

с. Върбово 76 63 57 50 41 

с. Горни Лом 646 618 600 584 563 

с. Долни Лом 181 160 146 137 124 

с. Протопопинци 40 38 32 28 20 

с. Репляна 174 173 173 168 159 

с. Средогрив 119 103 95 87 84 

с. Търговище 134 136 136 132 130 

с. Чупрене 487 470 450 433 421 

 

• Умерено-оптимистичен вариант  

Прогнозните разчети при този вариант се основават на хипотезата, че броят на 

населението в община Чупрене ще се определя от по-благоприятни стойности на 

естествения и на механичния прираст в разглежданата територия, благодарение на 

приоритетното въздействие на фактори със стимулиращ характер. В този вариант 

броят на населението по отделните населени места отново намалява, но с по-бавни 

темпове (табл.№57). 

 
Таблица 57. Прогноза за броя на населението на община Чупрене за периода 2016-2035г. по 
населени места (умерено-оптимистичен вариант) 

Населени места Брой – отчет Прогноза за броя на населението към: 

2016г. 2020г. 2025г. 2030г. 2035г. 

община Чупрене 1857 1778 1744 1688 1619 

с. Върбово 76 65 62 54 48 

с. Горни Лом 646 622 615 592 574 

с. Долни Лом 181 163 149 137 127 

с. Протопопинци 40 39 38 35 25 

с. Репляна 174 176 180 183 184 

с. Средогрив 119 105 101 96 80 

с. Търговище 134 136 140 142 144 

с. Чупрене 487 472 459 449 437 
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И при двата варианта на демографска прогноза се наблюдава намаляване на 

населението, което е най-осезаемо в най-малолюдните села в общината. Очаква се 

до 2035г. населението в селата Върбово и Протопопинци да се редуцира почти 

наполовина. Подобни са тенденциите при село Средогрив, което и в двете прогнози 

намалява населението си с около 30% и се очаква да се превърне в третото по ред 

населено място в общината с население под 100д. Сравнително устойчив е броят на 

населението само в селата Репляна и Търговище. За всички останали населени 

места се очаква намаляване на броя на населението, макар и с различен темп. 

 

❖ Прогнози за брой на населението по възрастови групи (стандартни и 

специфични) 

Както при аналитичните проучвания, така и прогнозните разчети за възрастовите 

структури на населението са представени в два разреза: 

• стандартни възрастови групи – брой на населението „в под трудоспособна“, 

„в трудоспособна“ и в „над трудоспособна“ възраст; 

• специфични възрастови групи – брой на лицата в контингента: 0-2, 3-6, 7-14 

и 15-18 годишна възраст. 

От методическа гледна точка, при прогнозирането на възрастовата структура на 

населението се прилага метода на т.нар. „повъзрастово“ придвижване. Прогнозата за 

стандартните възрастови групи е важна за прогнозиране на активното население, в 

т.ч. и на работната сила в общината. Прогнозата за специфичните възрастови групи е 

от съществено значение при параметриране на образователната инфраструктура. 

 

• Прогнози за стандартните възрастови групи 

При тенденциалния вариант прогнозните разчети за броя на населението по 

стандартни възрастови групи в община Чупрене се основават на хипотезата, че 

делът на населението „в под трудоспособна възраст” и частично на населението „в 

трудоспособна възраст” ще продължи да намалява, за сметка на увеличаване на 

дела на населението „в над трудоспособна възраст”. Този вариант на възрастовата 

структура се очертава като най-вероятен, тъй като е базиран на реалното състояние 

и негативни тенденции в естественото възпроизводство на населението, което ще 

продължи да оказва влияние и през следващите години. При умерено-оптимистичния 

вариант се разчита на слабо увеличаване на дела на населението „в трудоспособна 

възраст” и „в под трудоспособна възраст”, за сметка на дела на населението „в над 

трудоспособна възраст”. Това увеличение се отчита спрямо тенденциалния вариант и 

е в рамките на 1-2% (табл.№58). 

 
Таблица 58. Прогнозни разчети за броя на населението по стандартните възрастови групи 
в община Чупрене към 2035 г. (по варианти на прогнозата) 

Варианти 

на прогнозата 

Прогноза за броя на населението към 2035г. 

(по стандартни възрастови групи) 

общ брой 

население 

в под 

трудо- 

способна 

възраст 

в 

трудо- 

способна 

възраст 

в над 

трудо- 

способна 

възраст 

Тенденциален 1542 193 725 609 

Умерено-оптимистичен 1619 220 790 625 
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За общинския център с.Чупрене е изготвена отделна прогноза за възрастовата 

структура на населението по стандартните възрастови групи (табл.№59). 

 
Таблица 59. Прогнозни разчети за броя на населението по стандартните възрастови групи 
в село Чупрене към 2035 г. (по варианти на прогнозата) 

Варианти 

на прогнозата 

Прогноза за броя на населението към 2035г. 

(по стандартни възрастови групи) 

общ брой 

население 

в под 

трудо- 

способна 

възраст 

в 

трудо- 

способна 

възраст 

в над 

трудо- 

способна 

възраст 

Тенденциален 421 56 205 159 

Умерено-оптимистичен 437 54 207 177 

 

• Прогнози за специфичните възрастови групи 

Този тип прогнозни разчети са необходими за прогнозиране и за планиране на 

потребностите от елементи на образователната инфраструктура (детски заведения и 

училища), както и за тяхната териториална локализация. И в двата разработени 

варианта на прогноза (тенденциален и умерено-оптимистичен) е заложена редукция 

на лицата в специфичните възрастови групи, макар и с различен темп (табл.№60). 

Това поставя под въпрос нормалното функциониране на образователните институции 

в община Чупрене в срока на действие на ОУПО. 
 

Таблица 60. Прогнозни разчети за броя на лицата в специфичните възрастови групи в 
община Чупрене към 2025 и 2035г. (по варианти на прогнозата) 

Територия Възрастови 

групи 

Прогнозен брой лица 

Тенденциален 

вариант 

Умерено-оптимистичен 

вариант 

Състояние към 2016г. 

Община 

Чупрене 

0-2г. 49 49 

3-6г. 53 53 

7-14г. 132 132 

15-18г. 39 39 

Прогноза за 2025г. 

Община 

Чупрене 

0-2г. 45 46 

3-6г. 48 50 

7-14г. 120 124 

15-18г. 35 37 

Прогноза за 2035г. 

Община 

Чупрене 

0-2г. 41 43 

3-6г. 44 46 

7-14г. 110 115 

15-18г. 32 34 

 

❖ Прогнози за броя на активното население 

Прогнозите за броя на работната сила в общината се определя от прогнозния брой 

на икономически активното население (16-65г.). Това са лицата, които са способни да 

вземат участие в икономическа (трудова) дейност. В прогнозните разчети се отчита и 

тенденцията за промените в пенсионната възраст, която според някои стратегически 

документи, засягащи човешкото развитие, ще бележи лек ръст на повишаване в 

периода до 2020г.   
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В основата на прогнозните разчети за икономически активното население на 

общината се залагат прогнозите за очаквания общ брой на населението и прогнозните 

предвиждания за коефициентите на заетост и безработица (табл.№61). 

 
Таблица 61. Прогнози за броя на икономически активното население в община Чупрене   към 
2025 и 2035г. (по варианти на прогнозата) 

Показатели 

Прогнозна стойност към: 

2016г. 

(състояние) 

2025г. 

(прогноза) 

2035г. 

(прогноза) 

Тенденциален вариант 

Коефициент на безработица (%) 52,5 35,0 20,0 

Коефициент на заетост (%) 32,3 35,0 38,0 

Коефициент на иконом. активност (%) 30,2 33,0 34,0 

Икономически активно население 

(брой) 

 

581 

 

521 

 

488 

Умерено-оптимистичен вариант 

Коефициент на безработица (%) 52,5 30,0 18,0 

Коефициент на заетост (%) 32,3 39,0 42,0 

Коефициент на иконом. активност (%) 30,2 35,0 38,0 

Икономически активно население 

(брой) 

 

581 

 

535 

 

492 

 

В обобщение на демографските прогнози може да се каже, че: 

• До 2035г. се очаква негативните тенденции в демографското развитие на 

община Чупрене да продължат и да доведат до намаляване на броя на 

населението, както в общината като цяло, така и в отделните населени места в 

територията. 

• Заедно с редукцията на абсолютния брой на населението, ще намалява и 

броят на лицата „в под трудоспособна” и „в трудоспособна” възраст, но 

въпреки това техният дял от общия брой на населението ще се увеличи с по 1-2%. 

Това се дължи на хипотезата, че броят на населението „в над трудоспособна” 

възраст също ще намалява и то с по-високи темпове от този на останалата част от 

населението. 

• Очаква се редукция и на броя на лицата от специфичните възрастови 

групи, което ще създаде проблеми с нормалното функциониране на обектите на 

образованието в територията. 

• Паралелно с това се очаква и намаляване на броя на икономически 

активното население в общината като абсолютна стойност. За сметка на това се 

очаква увеличение на коефициентите на икономическа активност и заетост и 

значително намаляване на равнището на безработица. 

• Коя от двете прогнози ще се реализира в действителност зависи от 

факторите, които ще окажат влияние върху развитието на социално-

икономическия комплекс на община Чупрене до 2035г. Тенденциалният вариант 

на демографската прогноза ще се реализира при въздействието на онези фактори, 

които имат задържащ характер върху развитието на общината, докато умерено-

оптимистичният вариант е възможен при приоритетно въздействие на стимулатори 

за общинското развитие. 
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4.1.2. Икономическа прогноза 

Работни хипотези. Прогнозата за развитие на икономическия комплекс на 

община Чупрене в периода на действие на ОУП (2035 г.) се обосновава с работни 

хипотези за развитие на отделните сектори на икономиката. В тях са заложени 

очакванията за въздействие през следващите години на фактори както със 

стимулиращо, така и на фактори със задържащо икономическото развитие влияние. В 

зависимост от влиянието на тези две групи фактори се обосновават и прогнозните 

разчети по възприетите два варианта на прогнозата, а именно: 

• тенденциален – с превес на факторите, които оказват задържащо влияние на 

икономическото развитие; 

• умерено-оптимистичен - основаващ се на доминиращо влияние на фактори, 

които ще оказват относително благоприятно въздействие върху икономиката на 

общината. 

За първите години на прогнозния период (до 2020 г.) са отчетени и мерките за 

развитие на общинската икономика, които са заложени в приетия Общински план за 

развитие на общината в периода 2014-2020 г. Конкретните прогнозни разчети за 

развитие на икономиката се представят към 2035 г. и са основно по умерено-

оптимистичния вариант на прогнозата. 

Прогнозните виждания за развитие на местната икономика отчитат особеностите 

на общината. На първо място – това са сравнително ограничените ресурси и малките 

икономически потенциали за развитие на общината. В това число се отчитат и 

количествените параметри и качествените характеристики на човешкия потенциал. 

Прогнозните разчети за икономически активното население и за работната сила, с 

които общината ще разполага в перспектива ще се изяви като един от проблемите за 

социално-икономическото ѝ развитие. 

Работната хипотеза за секторно-отрасловата структура на социално-

икономическия комплекс на община Чупрене, отчита някои обективни предпоставки 

за бъдещата секторна структура на икономиката. Те дават основание да се приеме 

тезата, че като водещ ще продължи да се утвърждава първичният сектор (с 

нарастващо значение на селското и горското стопанство), при същевременно 

запазване значимостта на вторичния сектор като подчинен и нарастваща роля на 

третичния сектор предвид възможностите за усвояване на различните ресурси на 

общината. 

Насоките за развитие на първичния сектор на социално-икономическия 

комплекс на общината са свързани с по-пълното и ефективно използване на 

териториалните ресурси – горски фонд и земеделски земи. 

Горският фонд в община Чупрене заема повече от 50% от общата й площ. Това 

го превръща в стратегически поземлен ресурс за развитие на икономически 

дейности като: дърводобив (и свързаното с него дървообработване), туризъм (зимен 

ски туризъм, различни алтернативни форми на туризъм), събиране на гъби, билки, 

лечебни растения и др. Този потенциал за икономическо развитие и растеж следва 

да се оползотвори оптимално, като при това се съхрани и ценната природна среда и 

биологичното разнообразие в територията. Ето защо в предлаганите устройствени 

решения се предвиждат мерки за защита на ценния горски фонд, чрез забрана на 

промяна на предназначението на земите. В определени части от територията, тази 

промяна е допустима, но единствено и само с цел развитие на отдиха и туризма, 

при опазване на природните ресурси. 
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В краткосрочен план (до 2020 г.) в ОПР на община Чупрене е заложена 

стратегическата цел за използване на изоставените земеделски земи, като е 

предвидена мярка за отглеждане на трайни насаждения – малини, касис, ягоди и др. 

Насоките за развитие на животновъдството са за развитие на пазарно ориентирано 

фермерско отглеждане на животни. 

В предлаганите устройствени решения, свързани с развитието на аграрния 

сектор, се съдържат мерки за защита на висококатегорийните земеделски земи (в т. 

ч. и възстановяване на размера на поливните площи) и ограничения за смяна на 

предназначението им. В този смисъл, ОУПО ограничава до необходимия минимум, 

отнемането не само на висококатегорийни, а и на земеделски земи от по-ниска 

категория за нуждите на урбанизацията и за друго строително усвояване. Същите 

следва да бъдат валидни за целия срок на действие на ОУПО – до 2035 г. 

Перспективите за използване на земеделските земи в общината за развитие на 

растениевъдното производство са свързани с агроекологичните условия в 

отделните ѝ части. За целите на ОУП на общината в нейната територия  

пространствено се обособяват (от гледна точка на агроекологичните потенциали, 

традициите в производството и специализацията в селскостопанското 

производство) следните зони: 

• Зона за отглеждане на зърнени и технически култури; 

• Зона за трайни насаждения – основно на лозови масиви; 

• Зона за развитие на алтернативно земеделие в изоставените земеделски 

земи. 

Работната хипотеза за бъдещото развитие на вторичния сектор на 

икономиката в община Чупрене в периода на действие на ОУПО – 2035 г., очертава 

възможностите за развитие на преработващата промишленост. 

Електропроизводството ще запази мястото си и приноса си в икономическото 

развитие на местната икономика. За това ще допринесат и новоизгражданите МВЕЦ 

в землищата на селата Горни Лом, Долни Лом и Чупрене. 

Налице са инвестиционни предложения за възстановяване на производствените 

мощности (изграждане на нови такива) за производство на боеприпаси на 

площадката в с. Горни Лом. Инвестиционното предложение е от фирма „Миджур 

Манеджмънт Кънстракшан“ ЕООД. 

С по-добри перспективи за развитие е икономическата дейност „Производство 

на храни, напитки и тютюневи изделия“ (позната като хранително-вкусова 

промишленост). Основен суровинен източник на тази промишленост е селското 

стопанство. 

Хипотезите за развитие на третичния сектор са насочени към 

възможностите за развитие на икономическата дейност „Хотелиерство и 

ресторантьорство“. Тази дейност е функция от развитието на туристическия сектор. 

Възможностите за развитие на туризма в общината в срока на действие на ОУПО са 

свързани с реализацията на проекта за изграждане на Туристическа и ски зона 

(ТСЗ) „Миджур“. Потенциалите за развитие и на ловния туризъм не са напълно 

усвоени. Има възможност за създаване на комплексен туристически продукт в 

сътрудничество със съседни общини и осъществяване на трансгранично 

сътрудничество със Сърбия и Румъния, което ще допринесе за повишаване на 

туристическата привлекателност на района и осигуряване на трайна заетост. 
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Прогнозните разчети общо за икономическия сектор на община Чупрене се 

разработват на базата на средногодишни темпове, заложени в стратегически и 

планови документи на национално ниво, както и с потенциалите на общината. В 

Проекта на ОУПО се залага прогноза по показателя “произведена продукция” само за 

умерено-оптимистичния сценарий. Средногодишният темп на нарастване по 

разглеждания вариант на прогнозата ( хоризонт 2020 г.) е 4,0 %. За хоризонт 2035 г. 

е възприет малко по-висок темп на нарастване на приходите от продажби – 4,8%. 

Основанието за това е, че икономиката на общината ще разчита на по-доброто 

развитие на първичния и на третичния сектор, за които има добри възможности за 

развитие. Вторичният сектор също ще се развива, но с по-ниски темпове. 

Конкретните числови величини на темповете на растеж по разглеждания 

показател, диференцирани по сектори на икономиката са по умерено-

оптимистичния  вариант и са отразени в табл. №62: 

 
Таблица 62. Темп на нарастване (средно за периода) по показателя „размер на 
произведената продукция” 

 

Показатели 

Период 

2015-2025г. 

Период 

2025–2035г. 

Общо: 4,0% 4,8% 

Първичен сектор 5,0% 5,1% 

Вторичен сектор 3,7% 3,9% 

Третичен сектор 4,8% 4,9% 

 

Прогнозната структура на икономиката по основни сектори по показателя 

„произведена продукция” е показана в табл. №63: 

 
Таблица 63. Прогнозна структура на икономиката по основни сектори по показателя 
„произведена продукция” 

Сектори 2015 г. 2020 г. 2035 г. 

Тенденциален вариант 100.0% 100.0% 100.0% 

Селско и горско стопанство 51,4% 46,5% 42,0% 

Промишленост и строителство  21,8% 25,5% 26,8% 

Услуги 26,8% 28,0% 31,2% 

Умерено-оптимистичен вариант 100.0% 100.0% 100.0% 

Селско и горско стопанство 51,4% 43,9% 41,2% 

Промишленост и строителство  21,8% 27,0% 28,6% 

Услуги 26,8% 29,1% 30,2% 

 

Прогноза за селскостопанските животни. Прогнозните разчети се обосновават 

с потенциалите на общината за осигуряване на необходимата фуражна база. От 

териториалния баланс поземлените ресурси включващи естествените ливади и 

пасищата са значителни. Част от фуражите могат да бъдат осигурявани от 

растениевъдството - фуражни зърнени храни, царевица за силаж и др. При 

прилагане на нормите за необходимите площи осигуряващи групи фуражи за 

единица глава едър рогат добитък и за дребен рогат добитък потенциалът на 

общината (оценен само от гледна точка на поземления разполагаем ресурс) е за 

отглеждане на: 

• 650 - 700  глави едър рогат добитък (говеда); 

• 2900 - 3000 глави дребен рогат добитък (овце и кози). 
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При отчитане на влиянието на икономическия и на демографския фактор и на 

реалните възможности за развитие на животновъдството прогнозите за развитие на 

животновъдството, които се залагат в ОУП на общината са в следните рамки: 

• прогнозен брой на говедата – 350 - 380  глави; 

• прогнозен брой на овцете – 1800 – 1900 глави; 

• прогнозен брой на козите – 600 - 650 глави. 

Ефективните форми за развитие на животновъдството в общината включват 

развитие на малки семейни животновъдни стопанства (до 15-20 глави едър добитък 

и до 50-75 глави дребен рогат добитък), както и на средни животновъдни ферми (50-

60 глави едър рогат добитък и 150-200 глави дребен рогат добитък). В прогнозния 

брой на селскостопанските животни са включени и тези, отглеждани в домашните 

стопанства. Като алтернативни форми на животновъдството могат да бъдат 

развивани тези, които са със сезонен характер и изискват по-ограничен трудов 

ресурс – основно развитие на пчеларството. 

Насоките за развитие на туристическия сектор в общината са свързани с 

използване на природните дадености, наличните обекти на културното наследство, 

местните традиции и занаятите. Тези дадености при добре провеждана политика и 

изграждане на съответната туристическа инфраструктура могат да привлекат 

значим туристически интерес. При влизането в сила на ОУП за ски зона Миджур и 

намирането на потенциален инвеститор биха могли да се развият зимните спортове 

и туризъм и заедно със съществуващите природни и културни обекти да се търси 

интегриране на дейности в цялостен туристически продукт, който до осигури трайна 

заетост за населението. 

 

4.2. Прогноза за функционално-пространственото развитие на община 

Чупрене 

 

4.2.1. Прогноза за развитие на система „Обитаване” 

Поради постигнатия много висок жилищен стандарт и изготвената прогноза за 

намаляване на населението в община Чупрене не съществува потребност от 

увеличаване на терените за жилищни нужди. 

Напротив, основен проблем в жилищния сектор в територията в рамките на 

действието на ОУПО, е да се съхрани вече изградения сграден фонд и да се 

предпази от по-нататъшна деградация. 

Проблемът произтича от това, че по-голямата част от жилищата в общината към 

момента са необитавани (около 59% от общия им брой). И по двата варианта на 

демографската прогноза, броят на населението ще продължи да намалява, а това от 

своя страна ще доведе до увеличаване на делът на неизползвания сграден фонд. 

Това допълнително ще затрудни провеждането на общинска политика за опазване и 

съхраняване на сградите от жилищния сектор в общината. 

Необитаваните жилища са на практика свободен жилищен фонд, който при 

определени обстоятелства може да бъде оползотворен за целите на интензивното 

селищно развитие. Това зависи от начина, по който ще се развие социално-

икономическият комплекс на община Чупрене в хоризонта до 2035г.: 
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• Тенденциален вариант 

При този вариант досегашните тенденции на намаляване на населението ще се 

запазят и община Чупрене ще продължи да изпълнява скромна икономическа роля в 

развитието на областта и страната. Това ще доведе до сериозно увеличаване на 

дела на необитаваните жилища в общината, голяма част от които ще са с влошени 

параметри, като конструктивни особености и степен на благоустрояване. Липсата на 

ежегодна поддръжка на освободения жилищен фонд ще доведе до неговата 

прогресивна амортизация и постепенно разрушаване и деградация. По-голямата 

част от жилищните територии в общината ще се превърнат в „нефункциониращи  

зони” от селищната структура, които се маргинализират и влошават общия имидж на 

съответното населено място. 

 

• Умерено-оптимистичен вариант 

При приоритетното въздействие на фактори със стимулиращ характер, община 

Чупрене би могла да развие нови икономически дейности (в сферата на селското 

стопанство и туризма), с оглед максимално оползотворяване на наличните ресурси. 

Това би привлякло не само туристически поток, но и нови външни за общината лица, 

които да реализират съответната икономическа дейност. При това положение може 

да се очаква, че наличният необитаван жилищен фонд може да бъде оползотворен 

по няколко различни начина. 

Годните за използване жилищни сгради могат да се превърнат в: 

o места за настаняване на туристи – къщи за гости, туристически спални, 

квартири или отделни стаи под наем; 

o допълнителни атракциони за туристите – представяне на местния бит, 

култура, обичаи, архитектура и др.; 

o „второ жилище” за хора от други части на страната – вили, които се 

използват за седмичен или годишен отдих на частни лица от други общини; 

o жилища за постоянно обитаване – за лицата, заети в туризма и селското 

стопанство, които се заселват в общината с цел развитие на съответната 

икономическа дейност; 

o обекти за културна дейност – превръщането им в къщи – музеи или 

работилници, свързани с местната история и традиции; 

o други алтернативни обекти, свързани със социално-икономическото 

развитие на общината и потребностите на местното население. 

Негодните за използване жилищни сгради следва да бъдат премахнати и на 

тяхно място да се изгради нов жилищен фонд, съобразен с контекста на средата 

в селищата от община Чупрене – нискоетажно жилищно строителство, с малка 

плътност на застрояване и висок процент на озеленяване. 

При невъзможност за използване на жилищните терени по предназначение 

(за временно/постоянно обитаване) по изключение е допустима и смяна на неговата 

функция. В зависимост от местоположението на имота в селищната структура и 

състоянието на сградния фонд, може да се предвиди отреждане за други функции, 

при спазване на нормативната уредба по устройство на територията у нас и други, 

свързани с устройственото планиране нормативи. Това отреждане следва да се 

докаже с изработването на подробен устройствен план и технико - икономическа 

обосновка на предложението. То не бива да противоречи на цялостната общинска 

политика по утвърждаване на община Чупрене като „атрактивна туристическа 
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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.” 

 

4.2.2. Прогноза за развитие на система „Труд” 

Прогнозата за развитие на система „труд“ обхваща два варианта, които 

отразяват текущото състояние и съвременните тенденции в производствения 

сектор: 

• Умерено-оптимистичен вариант 

Като зони с потенциал за развитие на промишлени дейности се очертават 

бившите стопански дворове на агро-промишлените комплекси, които работят със 

силно занижен капацитет или са с преустановена трудова дейност. Чрез прилагане 

на различни съвременни подходи за градско обновяване те биха могли да се 

превърнат в многофункционални зони интегриращи различни дейности според 

потребностите на населението и инвестиционния интерес, при съхраняване на 

селищната и природната среда. 

Двете нефункциониращи за момента производствени територии – тази на завод 

„Миджур“ и на бившия военен завод, също са потенциал за развитие на различни 

икономически дейности посредством конверсия на съществуващия сграден фонд и 

допълване с нови обеми според инвестиционното намерение. 

Общината разполага с добри условия за развитие на МВЕЦ и ФВЕЦ и 

потенциални инвестиционни намерения, за които би следвало да се отредят 

територии в бъдещия ОУПО. При развитие на тези съоръжения трябва да се 

съблюдава съхраняването на речните екосистеми. 

 

• Тенденциален вариант 

При липса на инвестиционни намерения във всички съществуващи територии за 

труд процесите на деградация и упадък ще се засилят и физическото състояние на 

техния сграден фонд и инфраструктура ще се влоши. При липсата на население в 

трудоспособна възраст тази хипотеза се явява продължение на съществуващата 

ситуация до момента. 

 

4.2.3. Прогноза за развитие на система „Социална инфраструктура” 

Прогнозите за краткосрочно и средносрочно развитие на бюджетните социални 

услуги, като образование, здравеопазване, социално подпомагане, култура и спорт, 

са разработени при прилагането на методически подход, основан на: 

• работни хипотези за функционално-пространственото прогнозно развитие 

на съответните социални дейности; 

• конкретни действия, свързани с изпълнението на стратегическите цели, 

приоритети и свързаните с тях мерки, които са заложени в действащите 

стратегически и планови документи на общината в периода до 2020г.; 

• прогнозни разчети, разработени на базата на действащите у нас норми и 

нормативи за потребности на населението от различни обекти на социалната 

инфраструктура; 

• териториално отлагане на елементите на социалната инфраструктура по 

населени места, в зависимост от потребностите на местното население, с 

което се доказва необходимостта от изграждане на нови социални обекти или 
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териториално преструктуриране на съществуващите такива. 

Съгласно Заданието за изработване на ОУП на община Чупрене, прогнозите за 

развитие на социалните дейности (и свързаната с тях социална инфраструктура) 

се разработват в два варианта – тенденциален и умерено-оптимистичен. 

В практиката в устройственото планиране прогнозите за развитие на социалната 

инфраструктура се разработват въз основа на система от норми, нормативи и 

стандарти. Те са диференцирани в две основни групи: 

• задължителни - регламентирани в действащата нормативна уредба по 

устройствено планиране в страната; 

• работни - ориентировъчни нормативи, които се използват в комбинация с 

други методи на прогнозиране и които отчитат спецификата във функциите на 

конкретната разглеждана територия. 

Нормите и нормативите за образователна инфраструктура (предучилищно 

обучение), използвани за прогнозата са следните: 

• нормата за пълняемост на 1 група в детските градини – от 18 до 22 деца; 

• норматив за обхват на децата в системата на предучилищното обучение – 

брой обхванати от 100 деца от 3 до 6 годишна възраст (%); 

• нормативно определен минимум за броя на децата в една група в детските 

заведения – 12 деца. 

За нормалното протичане на учебно - възпитателния процес в училищата 

действат следните нормативи (определени със Закона за народната просвета, с 

Правилника за неговото приложение и с конкретни допълнителни наредби): 

• нормативно определен минимум за броя на учениците в една учебна 

паралелка – 8 ученика. 

От нормативите в сферата на здравеопазването се прилагат следните 

нормативи и стандарти: 

• брой на пациентите, обслужвани от един лекар / лекар по дентална медицина 

(пациентска листа) – между 800д. и 3000д. (долна и горна граница); 

• минимално време за извършване на прегледите – 20 минути; 

• стандарт за бърза и неотложна медицинска помощ – до 30 мин. след заявката. 

В сферата на социалните дейности се прилага нормата за минимален брой от 

50 самотни възрастни хора, изявили желание за разкриване на звено за домашен 

социален патронаж (ДСП). 
 

4.2.3.1. Образование 

Броят и капацитетът на заведенията за предучилищно обучение и на 

общообразователните училища в общината, са функция от прогнозния брой на 

лицата в съответните възрастови групи и нормативите за пълняемост на една група 

в детските заведения и на една паралелка в училищата (табл.№64). 
 

Таблица 64. Прогноза за броя на обхванатите деца в детските заведения и на учениците в 
основното образование в община Чупрене към 2020 и 2035г. 

 

Години 

 

 

Брой деца в ЦДГ Брой ученици в ОУ 

Тенденциален 

вариант 

Умерено-

оптимистичен 

вариант 

Тенденциален 

вариант 

Умерено-

оптимистичен 

вариант 

2016г.(състояние) 45 45 117 117 

2020г. (прогноза) 42 43 112 114 

2035г. (прогноза) 40 41 108 112 
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И по двата варианта на прогнозата се очаква броят на децата, подлежащи 

на обучение към 2020 и 2035г., да бъде по-малък от сегашния (сравнението се 

прави спрямо учебната 2016/2017г.) Това е пряк резултат от очакваното негативно 

развитие на демографските процеси както в страната като цяло, така и в община 

Чупрене в частност. 

Прогнозните разчети за броя на децата в целодневните детски градини са 

съобразени с прогнозния брой на лицата във възрастовата група от 3 до 6 годишна 

възраст и с нетен коефициент на записваемост – 93 (2020г.) и 95 (2035г.). 

При учениците в основното общо образование прогнозата е разработена на 

основата на демографската прогноза за броя на лицата във възрастовата група 7-14 

години и коефициент за обхват на учениците - 95 (2020г.) и 98 (2035г.). 

Съществуващите към момента детски заведения и училища на територията на 

общината са с капацитет, надхвърлящ значително потребностите на прогнозния 

брой деца и ученици. Поради тази причина не се предвижда разкриване на нови 

обекти на образователната инфраструктура в община Чупрене. 

Тъй като лицата във възрастовата група от 7 до 14 години ще намаляват, с 

прогнозния брой на учениците ще е по-трудно да се удовлетворят изискванията за 

нормален учебно-възпитателен процес (без паралелки със „слети класове”, без 

паралелки, близки до минималния брой ученици и др.). 

Напълно реалистично е да се очаква, че в община Чупрене след 2020г. ще 

има само едно действащо училище. В него ще се обучават учениците от цялата 

община, за които ще има осигурен ежедневен автобусен училищен транспорт. 

 

4.2.3.2. Здравеопазване 

Прогнозата за потребността от лекари и стоматолози в общината се обосновава 

с възприетите нормативи за минималния и максималния брой на пациентите в 

пациентската листа на един лекар / лекар по дентална медицина – от 800 до 3000д. 

Населението на община Чупрене към 2016г. е 1857д. Демографската прогноза се 

основава на хипотезата, че броят на населението до 2035г. ще намалее на 1619д. 

(при умерено-оптимистичния вариант) или на 1542д. (при тенденциалния вариант). 

Това означава, че за здравното обслужване на населението в общината нормативно 

са необходими само двама специалисти – 1 лекар и 1 лекар по дентална медицина. 

И по двата варианта на прогнозата наличният броят на общопрактикуващите 

лекари и стоматолози е в рамките на действащите нормативни за удовлетворяване 

на потребностите на населението от първична извънболнична лечебна помощ. 

Не е необходимо увеличаване на броя на общопрактикуващите лекари и 

стоматолози в общината, както и тяхното териториално преразпределение. 

 

4.2.3.3. Социално подпомагане 

Към настоящия момент социалните дейности в община Чупрене са много добре 

развити, в съответствие с възприетия в страната модел за деинституциализация и 

осигуряване на грижа и подкрепа за хората в неравностойно положение, без те да се 

откъсват от своята обичайна среда. 

В общината се предлага определен набор от социални услуги, съобразени 

с потребностите на местното население. 

Предвид влошената възрастова структура на населението, може да се очаква, 

че в периода на действие на ОУП на община Чупрене, водещо място в социалното 
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подпомагане ще имат услугите, свързани с подкрепа на старите хора, с акцент 

върху самотно живеещите лица и лицата с увреждания. 

Съгласно приетата „Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в 

община Чупрене – 2016-2020г.” е предвидено през следващата 2018г. да стартира 

реализацията на два нови проекта за предоставяне на социални услуги. 

Първата социална услуга е свързана със създаването на Център за социална 

рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) в село Търговище. Социалната услуга е с 

капацитет 20 места и е насочена предимно към осигуряване на необходимата 

медицинска и социална рехабилитация, здравни грижи, информация и консултации 

за възрастни хора с физически увреждания, психически разстройства и умствена 

изостаналост. 

Втората социална услуга е насочена към „грижа за децата” и включва 

разкриването на Център за обществена подкрепа (ЦОП) в село Чупрене. Той е с 

капацитет 10 места и е насочен към подпомагането на деца (на възраст 0-18г.), в т.ч. 

уязвими семейства с деца; деца, които са необхванати, отпаднали или в риск от 

отпадане от училище; деца, жертви и извършители на насилие. 

По този начин община Чупрене ще включи в системата за социално подпомагане 

не само възрастните хора, а и децата и групите в риск, включително тези, които 

поради етническата си принадлежност се причисляват към хората в неравностойно 

положение. 

През 2020г. община Чупрене трябва да разработи и приеме нова общинска 

стратегия за развитие на социалните услуги. Тогава ще бъде изготвен нов анализ 

и оценка на текущото състояние на социалното подпомагане в територията и при 

доказано необходимост ще бъдат актуализирани общинските инициативи за 

изграждането на нови или преструктуриране на съществуващите обекти за социални 

дейности в общината. 

В дългосрочен план общинската стратегия за развитие на социалните услуги 

цели „да превърне община Чупрене в регион с достъпни, разнообразни и 

качествени социални услуги, които допринасят за подобреното качество на 

живота, максималната самостоятелност, пълноценната реализация и грижа за 

индивидите и общностите в риск.” 

 

4.2.3.4. Култура 

Обектите на културната инфраструктура в община Чупрене са достатъчно 

добре развити. В шест от общо осем населени места функционират читалища, 

които наред с библиотечната дейност развиват и различни форми на художествена 

самодейност. Читалищата са основните инициатори и участници в събитията, 

включени в културния календар на общината. 

Обекти на културата няма само в двете най-малки села на общината – Върбово 

и Протопопинци. И в двата варианта на демографската прогноза (тенденциален и 

умерено-оптимистичен) е заложено намаляване на броя на населението и на двете 

населени места. Очаква се към 2035г. населението на с. Протопопинци да бъде 

около 20-25д., а това на с. Върбово – около 41-48д. Това прави нецелесъобразно 

разкриването на нови обекти на културата в тези две населени места. 

Основна цел на община Чупрене е да съхрани поне съществуващите шест 

културни институции в общината в прогнозния хоризонт на действие на ОУПО. 

Това би могло да се окаже невъзможно, поради прогнозираното неблагоприятно 
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демографско развитие, особено в по-малките населени места. Пример за това е с. 

Средогрив, в което се очаква редукция на броя на населението от 119д. на около 80-

84д. до 2035г. Това ще постави под съмнение необходимостта от наличието на 

културна институция в населеното място, както и икономическата целесъобразност 

на нейната физическа поддръжка. 

Ако в прогнозния хоризонт на действие на ОУПО отпадне необходимостта от 

функциониране на някой от културните обекти в общината, следва да се потърси 

алтернатива за използването на наличния сграден фонд и неговото отреждане 

за други функции, съобразно потребностите на населението в общината. 

В областта на музейната дейност община Чупрене има значително по-голям 

потенциал за развитие и разрастване на мрежата от музейни сгради и експонати. 

При тенденциалния вариант на развитие на социално-икономическия комплекс 

на територията, мащабът на туристическата дейност в региона остава в рамките на 

досегашните параметри. Малкият обем на съществуващия туристически поток не 

предполага допълнително развитие на туристическата инфраструктура, вкл. музеи и 

други културни институции. В този случай потенциалът на територията за развитие 

на музейна дейност не се оползотворява. 

В умерено – оптимистичния вариант на развитие на общината, тя постепенно 

се утвърждава като атрактивна туристическа дестинация, която привлича значим и 

разнообразен туристически контингент. За целта е целесъобразно създаването на 

допълнителни туристически атракции, илюстриращи историята и нематериалното 

културно наследство в региона. Това би могло да стане посредством организиране и 

експониране на етнографски сбирки, представяща бита и трудовото ежедневие 

на местното население. Те могат да бъдат изложени в съществуващата Къща – 

музей „Асен Балкански” в село Чупрене или на друго подходящо за целта място в 

община Чупрене. 

 

4.2.3.5. Спорт 

Спортната база в общината е в процес на осъвременяване и изграждане на нови 

обекти. След приключване на строителството на комбинираните площадки за 

масов спорт (волейбол / баскетбол) към всяко от населените места, община 

Чупрене ще бъде достатъчно добре обезпечена със спортни съоръжения. 

В лошо състояние се намира единствено спортната база към основните училища 

в разглежданата територия. Необходимо е физкултурните стаи към тях да бъдат 

допълнително оборудвани или да се изградят нови физкултурни салони. 

Така изградените спортни съоръжения на територията на община Чупрене са 

достатъчни като брой и капацитет, за да удовлетворят потребностите на местното 

население от масов спорт. Те отговарят и на нормативните критерии за необходими 

спортни площи на човек – 5 м2 / човек открити спортни площи и 0,6 м2 / човек покрити 

спортни площи. 

Изграждането на нови спортни съоръжения (открити и покрити) би било 

необходимо и оправдано само в случай на умерено – оптимистично развитие 

на социално-икономическия комплекс на общината, с акцент върху туризма. 

При наличие на постоянен туристически поток е целесъобразно изграждане 

на разнообразни по вид и капацитет спортни съоръжения, които да допълват 

основната туристическа инфраструктура. Новата спортна база би могла да се 

реализира като самостоятелен обект в селищната структура или като елемент от 
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някоя новоизградена туристическа локализация. Спортните съоръжения могат да 

бъдат с различен контрол на достъпа – да бъдат достъпни за цялото население на 

общината или само за определена група туристи. И в двата случая те следва да се 

оразмерят прецизно, така че проектният им капацитет да отговаря на броя реални 

ползватели, което да направи инвестицията в тях икономически изгодна и социално 

ангажирана. 

 

4.2.4. Прогноза за развитие на „Зелената система, отдиха и туризма“ 

Прогнозата за развитие на „Зелената система, отдиха и туризма“ обхваща 

хипотези, които отразяват текущото състояние и съвременните тенденции в 

туристическия сектор. 

 

• Зелена система 

При бъдещото развитие на зелената система е възможно да се определят 

териториите с потенциални възможности за развитие на различни форми на 

отдих в и извън границите на урбанизираните територии. При това да се осигури 

безпрепятствена връзка и интеграция на вътрешноселищната зеленина и 

околоселищните озеленени територии. 

Необходимо е да се проучат опциите за включване на речните корита и 

зеленината около тях в системата на отдиха и спорта в общината, с оглед 

превръщането на тези линейни елементи в структуроопределящи фактори, 

формиращи зелената система на община Чупрене. Още повече, че основните водни 

течения (Чупренска река и река Лом) съвпадат като направление с двете 

второстепенни оси на урбанизация в посочената територия (виж т.2.4.2 

Пространствено-йерархична структура на селищната мрежа). 

 

• Отдих и туризъм 

Община Чупрене разполага със значителни природни и антропогенни ресурси, 

които обуславят туристическия й потенциал. Тези ресурси могат да бъдат 

използвани в много по-голяма степен и много по-ефективно за целите на туризма. 

Това може да бъде направено като се съхранят природните и културно-

историческите дадености на територията. Липсата на големи населени места и 

ниския сграден фонд в тях създават усещане за човешки мащаб, среда търсена от 

голям брой български и чуждестранни туристи. Това обуславя както типа 

настаняване предлаган от общината, така и видовете туризъм, които могат да се 

развиват, формирайки характерния туристическия продукт на територията.  

В сферата на туризма ОУПО трябва да намери баланс: 

o между потенциала на територията и бъдеща намеса на човек в нея; 

o между капацитетите на легловата база, допълнителните туристически 

услуги и комуникационните връзки между тях. 

Също така трябва да се има предвид и взаимодействието на общината със 

съседните територии. Близостта до Белоградчик, Бабин зуб и други влияе върху 

развитието на туризма в общината. 

В прогнозата на система „отдих и туризъм“ може да се разгледат следните 

хипотези за развитие: 

o Туризмът продължава да имам сезонен характер. Използват се само 

частично наличните природни и антропогенни ресурси Такова развитие няма да 
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допринесе за предлагането на цялостен туристически продукт, който да осигури 

заетост на населението и да оживи района с нови посетители и почиващи.  

o Туризмът се развива чрез изграждане на ски писти, други услуги и 

атракции в района на Миджур (след одобряване на ОУП Миджур), без да се 

развиват и останалите алтернативни форми на туризъм. Това би довело до 

сериозен инвестиционен натиск за презастрояване на района на Миджур. Нарушава 

се баланса в предлагането на туристически продукти и съхраняване на екологично 

чистата среда. Това развитие ще компрометира най-ценния ресурс на общината – 

наличието на чиста природна среда. 

o Туризмът използва специфичния за общината ресурс от природни и 

културни забележителности и атракции като се развиват различни форми на 

туристически продукт (екологичен, планински, спортен, ловен, орнитоложки, 

фото, културно-познавателен, селски и други алтернативни форми). 

Интегрирането на всички ресурси се осъществява при строгото съхранение на 

природната среда. Това води до равномерното развитие на туристическата база и 

инфраструктура на територията на цялата община, което създава условия за 

създаване и развитие на устойчив туристически продукт. Общината осъществява 

проекти за междуобщинско сътрудничество с община Белоградчик и други общини, 

за рекламирането на региона като туристическа дестинация. Разработват се проекти 

и за трансгранично сътрудничество за развитие на туризма. 

 

4.2.5. Прогноза за развитие на система „Транспортна инфраструктура” 

Транспортната инфраструктура на територията на община Чупрене към момента 

е достатъчно добре развита. Няма необслужени населени места. Състоянието на 

пътната настилка е добро. Габаритите на пътищата са съобразени с натоварването 

на транспортната мрежа, което в разглежданата територия се определя като „леко”. 

В зависимост от развитието на социално-икономическия комплекс на общината с 

хоризонт 2035г., може да се очаква запазване или доразвиване на съществуващата 

транспортна мрежа: 

 

• Тенденциален вариант 

При запазване на досегашните тенденции в развитието на общината и нейните 

населени места, няма нужда от разширяване на съществуващата транспортна 

инфраструктура. Необходима е единствено ежегодна поддръжка на трасетата и 

периодична рехабилитация, в случай на нарушаване на параметрите на пътните 

участъци. Това следва да се извършва по проект и със средства на ОПУ – Видин за 

републиканската пътна мрежа и средства на общината (общински бюджет, средства 

от европейските фондове по различни програми) за общинската пътна мрежа. 

 

• Умерено-оптимистичен вариант 

При развитие и разширяване на икономическите дейности в общината може да 

се появи необходимост от разширяване на съществуващата инфраструктура или 

изграждане на нови трасета на транспорта, които да обслужат новите стопански 

субекти. 

При приоритетно развитие на туристическата дейност (особено на зимния 

ски туризъм), може да се появи потребност от обезпечаване на туристическите зони 

(респективно ски зоната) с адекватна транспортна инфраструктура. В зависимост от 
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големината на прогнозирания туристопоток и конкретната организация в ски зоната, 

може да се наложи разширяване и/или удължаване на общински път VID 1182, който 

в момента свърза селата Долни Лом и Горни Лом и достига до терена на Завод 

„Миджур”. В участъка след завода, пътят се стеснява като габарит и добива вид на 

„черен път”, без трайна настилка. При наличие на инвестиционна инициатива за 

реализация на ски зоната, този пътен участък следва да се рехабилитира и да се 

приведе в съответствие със съвременните изисквания за изграждане на транспортно 

-комуникационните системи. Останалите форми на алтернативен туризъм, свързани 

с изграждането на по-малки по мащаб туристически локализации, могат да бъдат 

обезпечени и обслужени от съществуващата в момента в територията транспортна 

инфраструктура. 

При приоритетно развитие на селскостопанска дейност (особено на 

растениевъдство), следва да се отчитат и използват съществуващите трасета на 

наличните полски пътища в общината. Не бива да се допуска използването на 

пътната мрежа в общината за целите на селскостопанското производство, тъй като 

това би компрометирало доброто състояние на рехабилитираната транспортна 

инфраструктура в разглежданата територия. Развитието на животновъдството и 

изграждането на малки ферми за едър и дребен рогат добитък също би следвало да 

бъде съобразено и обезпечено от съществуващите към момента комуникации. 

При поява на инвестиционна инициатива за развитие на друга икономическа 

дейност в общината, тя би следвало да се съобрази с наличната инфраструктура в 

региона. Да се прибягва до изграждане на нови пътни участъци само в случаите на 

доказана целесъобразност и икономическа полза, при съхраняване на ценните за 

общината поземлени ресурси. 

 

4.2.6. Прогноза за развитие на система „Инженерни мрежи и 

съоръжения” 

В зависимост от развитието на социално-икономическия комплекс на община 

Чупрене с хоризонт 2035г., са възможни следните варианти за развитие на обектите 

и елементите на инженерните мрежи и съоръжения (водоснабдяване и канализация, 

енергоснабдяване и телекомуникации):  

 

• Тенденциален вариант 

Община Чупрене запазва досегашните тенденции в развитието на социално-

икономическия си комплекс. Броят на населението прогресивно намалява, а обемът 

на икономическите дейности запазва досегашния си мащаб. Няма необходимост от 

разширяване на обектите на инженерните мрежи и съоръжения в разглежданата 

територия. Всички населени места са водоснабдени и електрифицирани. 

Населението е обезпечено с базови телекомуникационни връзки. В населените 

места в територията няма изградена цялостна канализационна мрежа. Отпадъчните 

води се заустват директно във водоизточниците. 

 

• Умерено-оптимистичен вариант 

Община Чупрене развива и разнообразява набора от икономически дейности в 

територията си. Появяват се нови стопански субекти в сферата на туризма, селското 

стопанство, производството и разпределението на електрическа енергия или други 

отрасли, базирани на местния потенциал. Новите субекти следва да се обезпечат с 
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необходимата техническа инфраструктура – водоснабдяване, електроснабдяване, 

канализация и телекомуникации. 

Съществуващата водопроводна мрежа се разширява, с оглед обезпечаване на 

новите икономически дейности / отрасли. Старите съществуващи мрежи в границите 

на урбанизираните територии се рехабилитират поетапно. Подменя се главният 

довеждащ водопровод от водоснабдителна група „Чупрене – Репляна”. Монтират се 

пречиствателни съоръжения за питейни води към основните речни водохващания. 

Значително се редуцират загубите на вода по водопреносната мрежа. Гарантира се 

качеството на питейната вода, подавана на населението в общината. 

Канализационната мрежа на общинския център – село Чупрене се доизгражда, 

Главният колектор се завършва, към него се реализира Пречиствателна станция за 

отпадъчни води – ПСОВ – Чупрене, преди заустването на отпадъчните води в река 

Чупренска. Изгражда се канализационна мрежа и в другите по-многолюдни села в 

общината Горни Лом и Долни Лом. Като цяло се решава проблемът с изпускането на 

непречистени битови отпадъчни води във водоприемниците в общината. Всички 

новопредвидени територии за реализация на икономически дейности (туризъм, 

селско стопанство и др.) се изследват за необходимостта от обезпечаване с нужната 

канализация и/или пречиствателно съоръжение за отпадъчни води. 

Електропреносната мрежа се разширява с цел задоволяване на увеличеното 

енергопотребление. За обезпечаване на новоизградените локализации се изграждат 

нови въздушни електропроводи (ВЕЛ) и трансформаторни постове, обвързани със 

съществуващата електропреносна и електроразпределителна мрежа. При това се 

спазват нормативно установените сервитутни ивици в Наредба №16 от 09.06.2004г. 

за сервитутите на енергийните обекти. Община Чупрене продължава да развива 

икономическа дейност „Производство и разпределение на електрическа и топлинна 

енергия и на газообразни горива” чрез МВЕЦ и ФВЕЦ. Хидроенергийният потенциал 

и слънчевата енергия се оползотворяват оптимално. Успешно се прилагат мерки за 

енергийна ефективност както в публичния, така и в жилищния сектор, които водят до 

намаляване на енергопотреблението в територията като цяло. 

Телекомуникационната мрежа в общината се развива и разширява. Подобрява 

се обхватът на мобилните оператори, като той обхваща и високопланинските южни и 

западни части от територията (вкл. района на потенциалната ски зона „Миджур”). 

Повишава се и качеството на предлаганите в общината интернет услуги. Те стават 

достъпни не само в най-големите населени места, а и в по-малките села и новите 

територии за реализация на икономическа дейност. Скоростта и качеството на 

предлаганите услуги отговаря на изискванията на съвременното информационното 

общество. 
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5. ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 

 

5.1. Концепция за ОУПО Чупрене 

 

5.1.1. Визия за развитие на община Чупрене 

„Проспериращ туристически район с национално и наднационално значение, 

осигуряващ условия за природосъобразен живот, основан на устойчивото развитие 

на туризма, биологичното земеделие, съхранената природна среда и културно 

наследство”. 

 

5.1.2. Главна цел на развитие 

Създаване на условия за устойчиво и интегрирано пространствено развитие на 

общинската територия, осигуряващи по-добро качество на живот и привличане на 

нови обитатели и инвестиции. 

 

5.1.3. Оси на урбанизация 

Пространствената структура на селищната мрежа на община Чупрене е резултат 

от комплексното въздействие на природни и антропогенни фактори. На територията 

на общината се е формирала специфична линеарна структура, съставена от една 

главна урбанизационна ос, с направление северозапад – югоизток, включваща 

селата Върбово, Чупрене, Търговище, Репляна и Долни Лом. В пространствено 

отношение и регионален обхват, тази ос продължава до град Монтана на изток и до 

град Белоградчик на северозапад. Напречно на тази урбанизационна ос са се 

обособили две други по-малки оси. Първата е с направление север-юг, включващи 

селата Средогрив, Долни Лом и Горни Лом. Втората е с направление североизток-

югозапад, включваща селата Протопопинци, Търговище и Чупрене. 

При така формиралата се урбанистична структура на общината две от селата – 

Чупрене и Долни Лом е явяват пресечни точки на осите изток - запад и север - юг. 

Урбанизационните оси с направление север-юг осъществяват комуникационните 

връзки на община Чупрене с общините Димово и Белоградчик, а оста с направление 

изток – запад - с община Чипровци и Монтана. 

Основна роля в процесите на формиране на урбанизационните оси оказват и 

природните условия – специфичния планински и полупланински хълмист релеф, 

което е предопределило заселването и формирането на селища в речните долини 

на реките Лом и Чупренска, които са с направление юг - север. 

При реализиране на ОУП ТСЗ „Миджур“ туристическите услуги и инвестиционния 

интерес ще засилят влиянието на оста с направление север-юг, формирана от 

селата Долни Лом, Горни Лом и Средогрив, която би могла да конкурира главната 

урбанизационна ос на развитие и дори да се превърне във втора главна ос. Това в 

перспектива ще състави модел на развитие на общинската територия, подчинен на 

две напречни главни оси с центрове Чупрене и Долни Лом и една второстепенна ос 

формирана по направлението на с. Протопопинци. 

 

5.1.4. Функционално-йерархична структура на мрежата от населени места 

в община Чупрене 

Функционално-йерархичната структура на мрежата от населени места в 

общината се формира от съвместното действие на шест групи фактори: 
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• демографско състояние; 

• икономическо развитие; 

• структура на пътната мрежа; 

• административни функции; 

• степен на развитие на социалната инфраструктура; 

• развитие на туристическата инфраструктура. 

От гледна точка на демографското състояние, населените места в общината 

се групират в четири категории: малки села – с. Чупрене и с. Горни Лом; много малки 

села – с. Долни Лом, с. Репляна, с. Средогрив, с. Търговище, с. Върбово и с. 

Протопопинци. 

Икономическото развитие е слабо изразено в селата от общината, като в най-

голяма степен заетост има в селата Чупрене и Горни Лом.. 

Пътната мрежа е равномерно развита на територията на цялата община, като 

пет от общо осем села имат директен достъп до третокласни пътища от РПМ – с. 

Чупрене, с. Долни Лом, с. Средогрив, с. Търговище и с. Протопопинци. Само селата 

Върбово, Репляна и Горни Лом са свързани посредством общинска пътна мрежа. 

При преминаването си през населените места пътищата (републикански и 

общински) играят ролята и на главни улици в селата. 

По-значими административни функции изпълняват само село Чупрене (което е 

общински и административен център на общината) и село Горни Лом (което е с 

функции на кметство). Останалите села са кметски наместничества.  

Социалната инфраструктура е най-добре застъпена и развита пак в тези две 

села - Чупрене и Горни Лом. 

Туристическата инфраструктура е слабо застъпена почти във всички населени 

места, както и в землищата им. Има отделни обекти за настаняване с селата 

Чупрене (туристическа спалня), Върбово, Средогрив и Горни Лом (къщи за гости). В 

землищата има 2 ловни хижи. Липсват обекти за хранене. Търговски обекти има в 

малка част от селата. В южната планинска част на общинската територия има 

изградени 10 екопътеки. 

Общата многофункционална класификация разделя селата в следните 

функционални типове категории: 5 функционален тип – с. Чупрене, 6 функционален 

тип – с. Горни Лом, 7 функционален тип – с. Долни Лом, с. Репляна, с. Средогрив, с. 

Търговище и с. Върбово и 8 функционален тип – с. Протопопинци. 

 

5.1.5. Функционално зониране на територията 

С концепцията за пространствено развитие на община Чупрене се формират 

четири типа зони: горска зона, земеделска зона, туристическа зона, 

икономическа зона.  

 

• Горска зона 

Горските територии в община Чупрене заемат 17 057,21 ха, което представлява 

51 % от общата площ. Средногодишно на територията на общината се добиват 

7 630 м3 дървен материал. В по-голямата си част това са дърва за огрев. Общата 

икономическа и социална ефективност от дърводобива е много ниска. Налице е и 

голяма загуба на дървесна маса в резултат на неизползване на дребноразмерната 

дървесина, която се изоставя в сечищата и се похабява. Изсичането на горите в 

община Чупрене влиза в конфликт с общата туристическа насока в развитието на 
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територията като „проспериращ туристически район с национално и наднационално 

значение”. Липсата на концепция за пространственото развитие на общината и Общ 

устройствен план са основната причина за липсата на съгласуваност между тях и 

горскостопанските планове на държавното горско стопанство на територията на 

общината. Това ще се окаже сериозна пречка в реализирането на главната визия на 

общината, заложена като основна цел в ОПР за периода 2014 – 2020г. 

Горската зона, съобразно предложението направено в концепцията, обхваща 

планинските части на общинската територия, които включват северните склонове на 

главното било на Стара планина и хълмистата зона непосредствено до тях, както и 

най-високите части на първата предпланинска верига успоредна на главното било. 

Тези територии са почти плътно покрити с горска растителност. Те контактуват 

непосредствено с планираната туристическа зона и представляват един природен 

потенциал за активна туристическа дейност, посредством прекарване на еко 

туристически маршрути, вело маршрути и трасета за екстремен велоспорт, места за 

скално катерене, ски писти и други разнообразни форми на туризъм. 

За реализиране на главната визия за развитие на общината, в зоната на 

горските територии следва да се реализира следната стратегическа цел: 

Максимално съхраняване на съществуващия горски фонд като основен 

фактор за развитието на туризма и общия просперитет на общината. 

Тази цел може да се постигне посредством реализирането на следните 

политики: 

o съгласуване и при необходимост коригиране на горскостопанските 

планове на горските стопанства на територията на община Чупрене с 

предвижданията на концепцията и ОУПО; 

o съгласуване на горскодобивната дейност с развитието на туристическите 

дейности и разработване на „Планове за устойчиво и многофункционално 

стопанисване на горите” (в зоните, където това се налага) за избягване на 

противоречието между дърводобива и туристическите дейности; 

o стимулиране на залесителни и ландшафтно-устройствени дейности, 

свързани с подобряване качествата на горите и природния пейзаж; 

o повишаване ролята на неправителствените организации за подобряване 

на горскостопанската дейност и съхраняване на природната среда; 

o формиране на защитни и рекреационни гори, съгласно ЗУТ, в местата 

където това е необходимо; 

o стимулиране разкриването на дървообработващи производства, 

ползващи местната суровина за производство на мебели, детски играчки 

и други екологични продукти, като част от целите заложени в ОПР; 

o насърчаване на комплексното използване на всички компоненти на 

дървесината, добивана в горските стопанства, включително и на 

отпадъчните продукти. 

Към горската зона принадлежат и обявените по реда на Закона за защитените 

територии ПЗ Белоградчишки скали (в землището на с. Върбово), ПЗ Гардата (с. 

Протопопинци), ПЗ Леви и Десни сухи печ (пещери, с. Долни Лом), ЗМ Миджур (с. 

Горни Лом), и резерват Чупрене (с. Горни Лом, с. Репляна, с. Чупрене). 
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• Земеделска зона 

Община Чупрене не е богата на земеделски земи. Oт баланса на общинската 

територия, направен по КВС се вижда, че земеделските земи са общо 12 338,87 ха, 

което представлява 36,5% от общинската територия. От тях 3 480,69 ха са 

обработваеми земи или 10,45%, което е малка част от общата територия. Както 

беше посочено в анализа на природо-географските характеристики, в общината има 

голямо разнообразие от почвени типове, включващи: кафяви, сиви горски почви и 

алувиално-ливадни почви. Те са подходящи за отглеждане в ограничено количество 

на зърнени култури, добиване на фураж, овощарство (главно отглеждане на сливи, 

по-малко ябълки, малини, арония) и някои технически култури (като слънчоглед) 

Почвеният състав в общината е подходящ за отглеждане на билки като: маточина, 

мента, мащерка, жълт кантарион и др. 

Неокрупнените земеделски участъци са подходящи за развитие на малки 

земеделски стопанства, насочени към съвременни биологични методи на 

селскостопанско производство, осигуряващо висококачествена екологически чиста 

земеделска продукция, високо ценена не само у нас, а и на международните пазари. 

Животновъдството е другият селскостопански сектор, който има много добри 

условия за развитие в общината в четири направления: 

o говедовъдство – за мляко и месо; 

o овцевъдство и отглеждане на кози – за мляко, месо и вълна; 

o птицевъдство – отглеждане на свободни кокошки за яйца и месо, както и 

отглеждане на пуйки, патици и гъски, каквито традиции има в този край; 

o пчеларство - природните условия са особено благоприятни за отглеждане 

на пчели и добиване на екологично чист мед и други пчелни продукти. 

При една добра обвързаност и съгласуваност между първичния 

(селскостопански сектор) и преработващата промишленост в общината, може да се 

постигнат много добри резултати в производството на продукти с висока добавена 

стойност. 

В тази връзка е определена и стратегическата цел за развитие на земеделската 

зона: 

Развитие на малки и средни земеделски стопанства, насочени към 

биологично производство, ориентирано към туристическия пазар. 

За постигането на стратегическата цел е необходимо да се реализират следните 

политики в земеделската зона: 

o насърчаване на устойчиво биологично земеделие, съобразно 

специфичните  климатични и почвени условия; 

o насърчаване отглеждането на трайни насаждения, отговарящи на 

местните условия и традиции; 

o стимулиране на експериментално екоземеделие, свързано със 

съхраняване на екологичната чистота на природната среда и 

произвежданата земеделска продукция; 

o развитие на модерно животновъдство, насочено към местна консумация в 

съчетание с туристическите дейности; 

o стимулиране съчетаването на селскостопанските дейности с различни 

форми на туризъм; 

o стимулиране на пчеларството, отглеждането на билки и горски плодове – 

шипки, лешници, къпини, малини, боровинки и др.; 
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o стимулиране изграждането на малки преработвателни предприятия за 

преработка на земеделската продукция, произвеждащи висококачествена 

екологично чиста продукция насочена към туристическия сектор. 

Концепцията предвижда територии за алтернативно земеделие, при които се 

прилагат високотехнологични и екологични методи на обработка и добив на 

земеделска продукция. Предназначени са за биоземеделие, с капково напояване и 

отглеждане на зеленчуци и трайни насаждения, билки, етерично-маслодайни 

култури и други. Такава зона е обособена на изток от с. Чупрене, в землището на 

с.Чупрене и с. Търговище. 

 

• Туристическа зона 

Възприетата визия за община Чупрене като „…проспериращ туристически район 

с национално значение…” налага да се отдаде приоритетна роля на туристическите 

функции в общинската територия и да се постигне ефективното им съчетаване с 

останалите функции, за да се постигне краен мултиплициращ ефект. 

Стратегическата цел за развитие на туристическата зона е: 

Развитие на община Чупрене като проспериращ туристически район с 

национално и наднационално значение. 

За постигането на тази стратегическа цел е необходимо осъществяването на 

следните политики: 

o стимулиране на разнообразяването на предлагания туристически продукт, 

чрез развитието на селски, познавателен, културен, спортен, ловен и 

други форми на туризъм; 

o интеграция на туристическите дейности със селскостопанската, 

промишлената и занаятчийската продукция в общината; 

o развитие на системата от пешеходни, велосипедни, културни и други 

маршрути в общинската територия; 

o подобряване на екологичните качества на средата в община Чупрене, 

чрез изграждане на канализационни мрежи, рекултивиране на сметища, 

увеличаване на площта и подобряване на качествата на зелените площи 

в населените места, залесяване и благоустрояване на бреговете на 

реките, до които има масов достъп; 

o редовна поддръжка на рехабилитираната пътна мрежа; 

o разработване на устройствени мерки за съхраняване на недвижимото 

културно наследство и мащаба на урбанистичната структура на 

населените места в общината (с нискоетажно свободно застрояване); 

o изграждане на ски писти в района на туристическа ски зона „Миджур“; 

o стимулиране изграждането на висококатегорийни туристически обекти, 

които не нарушават естествено формиралата се селищна среда и нейния 

характер. 

При реализирането на ТСЗ Миджур с капацитет 4000 туриста е необходимо да 

се предвидят места за настаняване на курортистите, при строго съхранение на 

природната среда, характера и структурата на селищата. В концепцията за развитие 

на Община Чупрене е предвидено в подкрепа на туристическата ски зона да се 

предвиди обслужване, отдих, обитаване и комплексно нарастване на туристическите 

функции на селищата Горни Лом, Долни Лом, Репляна, Търговище и Чупрене в зони 

Жм и Жм1.  
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В туристическата зона попадат устройствените зони Ок Бела вода, Чемерика, 

Люта, Путавица, Миджур в землището на с. Чупрене, в които вече са реализирани 

инвестиционни предложения и Ок1, предвидени в ОУП на ски зона Миджур.  

Други форми на туристически дейност в съхранена природна среда се 

предвиждат в селата Средогрив, Протопопинци и Върбово в зони Жм, където вече 

има налице подобни инициативи. 

Концепцията предлага развитие и на познавателен, културен, ловен и 

риболовен туризъм, чрез обвързване на съществуващите НКЦ и изграждане на 

допълващи обекти и инфраструктура съответно в зони Ок, Ок1, Атр и Ткин. Към част 

от селата се предвижда и изгражда на различни атракционни обекти, които ще 

допринесат за обогатяването на туристическите услуги. Такива са предвидени в с. 

Чупрене и с. Средогрив. 

Площта на включените в устройствени зони Ок и Ок1 терени заема 9,05ха и 

0,03% от територията на общината.. В предварителния проект на ОУПО увеличение 

на площта им не се предвижда. 

Показателите за допустимото застрояване в цялата община са направени така, 

че да не допускат презасрояване, в която и да е част от територията на общината, 

но създават: 

- условия за обединяване на имоти в селищата застрашени от 

обезлюдяване, при запазване на характерната улична мрежа. По този начин ще се 

създадат условия за формирането на по-големи имоти за изграждането на хотелски 

и други туристически комплекси в рамките на съществуващите населени места. 

- възможности за създаване на по-големи хотели. Като се има предвид 

задължителната ниска височина имотите трябва да са по-големи като площ. 

- територии, удобни и препоръчителни за създаване на къщи за гости и 

други форми за временно обитаване, част от които могат да бъдат необитаемите 

жилищни сгради в границите на селищата; 

- частично усвояване на непосредствено граничещите с урбанизираните 

територии терени, подходящи за тази цел, за които е допустима промяната на 

основното им предназначение. 

 

• Икономически зони 

Концепцията предвижда развитието на малки икономически зони, които да са 

насочени към стимулирането на малкия и средния бизнес, ориентирани към 

преработващата промишленост, работещи с екологически чисти суровини от 

местния земеделски сектор и горското стопанство. Те биха могли да се реализират в 

границите на съществуващите стопански дворове, както и в съществуващите 

производствено-складови територии в общината. Икономическите дейности в 

общината следва приоритетно да се развиват в посока на преработващата 

промишленост, леката и хранително-вкусовата промишленост с производство на 

екологични продукти за крайно потребление, както и в посока на създаване и 

подкрепа на малки и средни предприятия във връзка с туристическата насоченост на 

общината. За целта са предложени устройствени зони даващи възможност на 

бизнеса за начинания, съответстващи на техните инвестиционни намерения 

съответно: смесени многофункционални зони (Смф, Смф1, Смф2) и производствени 

зони (Пп и Пп1). Смесените многофункционални зони дават възможност за 
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реализиране на широк спектър от бизнес инициативи при спазване на нормативните 

и екологични изисквания. 

Новообособените Смф, Смф1, Смф2, зони с обща площ 76,74ха са изцяло за 

сметка на площта на зоните за складова дейност (30,90ха), зоните за комунално 

обслужване и стопанство (24,04ха) и част от терените за производствени дейности 

(21,78ха). Производствените зони с обща площ 52,67ха са върху съществуващи 

производствени територии 46,20ха, като единственото се разшрява зона 1/Пп в 

землището на с. Протопопинци с 6,27 ха.  

 

5.2. Баланс на територията 

 

Разпределението на територията на община Чупрене е представено в 

представения по-долу баланс на територията ѝ. 

В него се вижда, че всички горски територии, земеделски земи, водни площи, 

терени за транспорт, комуникации и техническа инфраструктура, резервати, 

защитени местности и природни забележителности запазват непроменена 

площта на територията си. В предварителния проект на ОУПО няма 

предвиждания за разширение на площите заделени за територии с жилищни 

функции и границите на урбанизираните територии. Площта на туристическа 

ски зона „Миджур“, за която РИОСВ Монтана се е произнесъл със становище по 

ЕО № МО 5-5/2017г и която е част от територията на община Чупрене остава 

непроменена. 
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Таблица 65. Баланс на територията към ОУПО Чупрене 

 

 

 

 

БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА 

Наименование на териториалния елемент 

Площ на 

съществуващи 

елементи 

Площ на проектни 

елементи 

в ха | в % в ха | в % 

I. ТЕРИТОРИИ ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  

1. Жилищни функции 523,90 1,60 523,90 1,60 

2. Обществено-обслужващи функции 3,37 0,01 3,37 0,01 

3. Производствени дейности 67,98 0,21 52,67 0,16 

4. Складови дейности 30,90 0,09 0,00 0,00 

5. Територии с многофункционално предназначение 0,00 0,00 76,74 0,23 

6. Рекреационни дейности, курорти и вилни зони 9,05 0,03 9,05 0,03 

7. Озеленяване, гробищни паркове и градини 5,43 0,02 5,43 0,02 

8. Спорт и атракции 0,75 0,00 0,75 0,00 

9. Комунално обслужване и стопанство 24,04 0,07 0,00 0,00 

10. Земеделски територии, в т.ч.: 12338,87 37,70 12332,38 37,68 

10.1. обработваеми земи - ниви 3420,69 10,45 3279,73 10,02 

10.2. обработваеми земи - трайни насаждения 145,43 0,44 145,43 0,44 

10.3. необработваеми земи 8772,74 31,29 8766,27 26,78 

10.4. територии за алтернативно земеделие 0,00 0,00 140,94 0,43 

11. Горски територии, в т.ч.: 17057,25 52,11 17057,25 52,11 

11.1. гори 16992,75 51,92 16992,75 51,92 

11.2. др. горски 64,50 0,20 64,50 0,20 

12. Водни площи 72,45 0,22 72,45 0,22 

13. Транспорт и комуникации 311,15 0,95 311,15 0,95 

14. Техническа инфраструктура 14,56 0,04 14,56 0,04 

II. ДРУГИ ТЕРИТОРИИ  

15. Скали, пясъци, оврази, ями и др. 1091,97 3,34 1091,97 3,34 

16. Природни забележителности 0,24 0,00 0,24 0,00 

17. Резервати 1179,48 3,60 1179,48 3,60 

18. ОУП ТСЖ "Миджур" (площ с припокриване) 593,15 1,81 593,15 1,81 

ОБЩА ПЛОЩ 32731,38 100,00 32731,38 100.00 

II. ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ  

А. За природозащита - защитени територии и 
защитени зони 32731,38 100,00 32731,38 100,00 

Б. За опазване на културното наследство 0,00 0,00 3,00 0,01 
В. Територии с особена териториално устройствена 
защита 0,00 0,00 0,00 0,00 

Г. Територии за възстановяване и рекултивация 0,00 0,00 1,03 0,00 
Д. Територии с активни и потенциални свлачища и 
срутища 0,00 0,00 0,00 0,00 

Е. Други нарушени територии 1093,01 3,34 1091,97 3,34 
Ж. ОБЩА ПЛОЩ по т. Г, Д, Е с отчитане на 
припокриването 
 
 

1093,01 3,34 1093,01 3,34 
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5.3. Граници на урбанизираните територии 

 

Съгласно чл. 16 от Наредба 8 за обема и съдържанието на устройствените 

планове, с Общия устройствен план на община (ОУПО) се определят границите на 

урбанизираните територии, които са „строителна граница на населено място“ и 

„строителна граница на селищно образувание“ (включва и отделни имоти в 

извънселищната територия). 

На базата на получените данни е трудно да бъдат определени реалните граници 

на урбанизираните територии. Особено проблемно е състоянието в контактните 

територии, където „се срещат“ КВС и кадастралните и регулационните планове. В 

тези участъци има или припокриване на КВС и КП/РП, или „бели петна“ (непокриване 

на отделни части от територията. Т.е. реална точна граница между КВС и 

кадастрален/регулационен план не съществува. Нерядко се случва част от двора на 

един собственик да е в населеното място, а друга част да е извън населеното място. 

Този проблем ще е актуален до изработването и одобряването на кадастрална 

карта за съответното населено място с неговото землище, съответно за цялата 

община. 

При наличието на гореописаното състояние и съответните проблеми, 

произтичащи от него, ОУПО приема за съществуваща строителна граница на 

населено място границата на имотите, които по НТП по КВС са „територии, заети от 

населени места“. За строителна граница на селищно образувание се приемат 

границите на имотите с начин на трайно ползване даден по КВС като „друг вид 

терени със селищен характер“, „стопански дворове“, „животновъдни комплекси и 

ферми“, „бази за ремонт на селскостопанска техника“ и др. подобни, които по своята 

функция и/или предназначение са вид урбанизирана територия. В общия случай 

тези съществуващи локализации на урбанизирани територии извън границите на 

населените места се превръщат в ядра на проектните селищни образувания. 

Проектните селищни образувания на практика са урбанизираните територии, които 

се определят като такива с проекта на ОУПО и остават извън проектните строителни 

граници на населените места. 

С проектната строителна граница на населените места към териториите на 

населените места се присъединяват всички непосредствено прилежащи до тях 

имоти, които са с НТП по КВС „друг вид терени със селищен характер“, но са 

останали извън границите на населените места.  

Някои от стопанските дворове са отредени с ОУПО за многофункционално 

ползване и не са включени към териториите на населените места.  

Всички 8 населени места в общината остават с непроменени строителни 

граници. 

 

5.4. Функционално-пространствено зониране на територията 

 

Съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба 7 за правила и 

нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони 

(ПНУОВТУЗ) и Наредба 8 за обема и съдържанието на устройствените планове 

(ОСУП) ОУПО определя териториите с общо предназначение и конкретизира 
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устройствените зони, териториите с устройствени режими и терените със 

самостоятелен устройствен режим. 

На основата на природния потенциал  и условия, историческото развитие и 

традиции в икономическото развитие, както и след проведените проучвания във 

връзка разработването на проекта, с ОУПО Чупрене се предлага  определена 

преобладаваща функционална специализация на територията на общината, 

включително и на населените места. 

Критериите за обособяване на териториите с общо предназначение, на 

устройствените зони и на устройствените режими са следните: 

• сравнителна еднородност на природните и на икономическите условия; 

• отчитане влиянието на: 

o ограничителите и стимулаторите за развитие; 

o устройствените цели и приоритети на ОУПО. 

• профилиране на зоните по отношение на преобладаващи функции и 

предназначение; 

• основните постановки, залегнали в Концепцията за пространствено развитие на 

община Чупрене. 

На територията на община Чупрене с настоящия проект за ОУПО се определят 

следните устройствени зони, територии с устройствени режими и терени със 

самостоятелен устройствен режим: 

 

5.4.1. Жилищна устройствена зона с малка височина на застрояването 

(Жм) 

Устройствената зона Жм обхваща кварталите с предимно жилищни имоти в 

границите на населените места. Това са селата Чупрене, Репляна, Върбово, 

Средогрив, Протопопинци и Търговище. Във функционално и пространствено 

отношение това са исторически формиралите се територии. В по-голямата си част 

терените, попадащи в жилищната зона са съществуващи и функциониращи като 

такива. Новопредвидени жилищни терени са някои от неусвоените територии в 

границите на населените места, както и включените в границите на населените 

места имоти, които по КВС са определени като „друг вид терени със селищен 

характер“. 

В тази зона в допълнение на жилищните функции в партерните нива се допуска 

изграждане на търговски и други обслужващи обекти, гаражи, работилници с 

функции съвместими с обитаването. Отделни имоти в тези зони могат да се отредят 

с ПУП за нежилищни функции, съгласно чл.17, ал.1 и 2 от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ. 

Пределно допустимите устройствени показатели в устройствена зона Жм са 

следните: 

Максимална 

Плътност на 

застр. в % 

Максимален 

Кинт 

Минимална 

Озеленена площ в 

% 

Височина на сграда в 

м 

50 1,0 40 (1/2 с дървесна 

растителност) 

10 
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5.4.2. Жилищна устройствена зона с малка височина на застрояването 

разновидност 1 (Жм1) 

Това са жилищни територии с повишен туристически интерес. В тях попадат 

селата Горни Лом и Долни Лом. В тази зона в допълнение на жилищните функции в 

партерните нива се допуска изграждане на търговски и други обслужващи обекти, 

гаражи, работилници с функции съвместими с обитаването. Отделни имоти в тези 

зони могат да се отредят с ПУП за нежилищни функции, предимно за обществено 

обслужващи дейности – образование, здравеопазване, социални грижи, култура, 

религия, финансово-кредитно обслужване, търговия, административно-делово 

обслужване, озеленяване, спорт и атракции и други видове дейности от третичния и 

четвъртичния сектор, съгласно чл.17, ал.1 и 2 от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ. 

Пределно допустимите устройствени показатели са: 

Максимална 

Плътност на 

застр. в % 

Максимален 

Кинт 

Минимална 

Озеленена площ в 

% 

Височина на сграда в 

м 

60 1,2 40 (1/2 с дървесна 

растителност) 

10 

 

5.4.3. Устройствена зона за обществено-обслужващи дейности (Оо) 

Устройствената зона Оо обхваща териториите с обществено-обслужващи 

функции. Основно тези терени попадат в границите на населените места. Това са 

терени, предназначени предимно за осигуряване на обекти за обществено-

обслужващи дейности - образование, здравеопазване, социални грижи, култура, 

религия, административни и делови услуги, търговия, финансово-кредитно 

обслужване, спорт, отдих, забавления, информационно обслужване и други видове 

дейности от третичния сектор. 

Пределно допустимите устройствени показатели са: 

Максимална 

Плътност на 

застр. в % 

Максимален 

Кинт 

Минимална 

Озеленена площ в 

% 

Височина на сграда в 

м 

70 2,0 20 10 

 

Терените за училища, детски заведения, болници и заведения за социални 

грижи се обособяват като терени за социална инфраструктура със самостоятелен 

устройствен режим и са със следните максимално допустими параметри на 

застрояване: 

■ за училище - плътност на застрояване (П) до 40 %; коефициент на интензивност 

(К инт.) до 1,2; минимална озеленена площ 20 %; 

■ за детско заведение - плътност на застрояване (П) до 30 %; коефициент на 

интензивност (К инт.) до 0,6; минимална озеленена площ 40 %; 

■ за болница - плътност на застрояване (П) до 40 %; коефициент на интензивност 

(К инт.) до 1,2; минимална озеленена площ 30 %; 
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■ за заведение за социални грижи – плътност на застрояване (П) до 30%; 

коефициент на интензивност (К инт.)  до 1,2; минимална озеленена площ 40 %. 

 

Не се допуска промяна на предназначението на терени на съществуващи 

учебни, детски и здравни заведения, освен за нуждите на социалното, здравното, 

образователното и културното обслужване. 

 

5.4.4. Смесена многофункционална устройствена зона (Смф) 

Устройствената зона Смф обхваща териториите на бившите стопански дворове, 

на производствените и складовите терени, както и на животновъдните комплекси и 

ферми. На отделни поземлени имоти с неземеделско предназначение по КВС също 

е дадена устройствена зона Смф. 

Като цяло териториите, попадащи в устройствена зона Смф, са с 

многофункционално предназначение – основно за безвредни промишлени 

производства, животновъдни комплекси, при спазване на санитарно-хигиенните 

изисквания, логистика, обществено обслужване, търговия, жилища, спорт и атракции 

и други функции – хладилни складове, силози, винарни, мелници, малки 

маслобойни, мандри, предприятия на хранително-вкусовата промишленост и др. 

Височината на техническите съоръжения и инсталации не се ограничава. 

Пределно допустимите устройствени показатели за устройствена зона Смф са 

следните: 

Максимална 

Плътност на 

застр. в % 

Максимален 

Кинт 

Минимална 

Озеленена площ в 

% 

Височина на сграда в 

м 

60 1,2 20 8,5 

 

5.4.5. Смесена многофункционална устройствена зона разновидност 1 

(Смф1)  

Територии за развитие на пасищно животновъдство и животновъдни комплекси. 

Основното застрояване е със стопански сгради, пряко обслужващи основната 

функция - животновъдството. Допуска се изграждането като допълващо застрояване 

на жилищни сгради за работещите и складови постройки, обслужващи основната 

функция, както и постройки в посока на осигуряване на възможности за реализиране 

на селски туризъм. Площта на откритите дворове и кошари влизат в процента на 

усвоената площ. Допуска се изграждането на малки мандри. Височината на 

техническите съоръжения и инсталации не се ограничава. При доказана 

необходимост да се предвиждат пречиствателни станции.  

Устройствените показатели за тези имоти се определят с ПУП, но не могат да 

надвишават пределно допустимите стойности, определени в чл.7, ал. (2) от Наредба 

19 за СЗЗбПП на МЗХ и МРРБ и с ОУПО Чупрене, а именно: 

Максимална 

Плътност на 

застр. в % 

Максимален 

Кинт 

Минимална 

Озеленена площ в 

% 

Височина на сграда в 

м 

50 1,0 30 8,5 
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5.4.6. Смесена многофункционална устройствена зона разновидност 2 

(Смф2)  

Територии с многофункционално предназначение с допълващи туристически 

функции  - обществено обслужване, търговия, жилища, спорт и атракции и други 

допълващи функции, без да се допускат дейности с отделяне на вредности. 

Изпълняват се всички изисквания за достъпна среда. Озеленената площ е с 50% 

дървесна растителност. Височината на техническите съоръжения и инсталации не 

се ограничава. 

Пределно допустимите устройствени показатели за устройствена зона Смф2 са 

следните: 

Максимална 

Плътност на 

застр. в % 

Максимален 

Кинт 

Минимална 

Озеленена площ в 

% 

Височина на сграда в 

м 

70 2,2 20 (1/2 с дървесна 

растителност) 

10 

 

5.4.7. Производствена зона (Пп) 

Основното предназначение на зоната е за производствено-складови дейности и 

допълващите ги административни, търговски, обслужващи и транспортно-

комуникационни сгради и съоръжения. Не се допускат производства с вредни 

отделяния. Към тази зона са отредени и изградените МВЕЦ. Височината на 

техническите съоръжения и инсталации не се ограничава. Зоната се устройва 

съгласно чл. 25 от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ.  

Пределно допустимите устройствени показатели за устройствена зона Пп са 

следните: 

Максимална 

Плътност на 

застр. в % 

Максимален 

Кинт 

Минимална 

Озеленена площ в 

% 

Височина на сграда в 

м 

60 1,2 20 10 

 

5.4.8. Производствена зона разновидност 1 (Пп1) 

Основното предназначение на зоната е за производствено-складови дейности и 

допълващите ги административни, търговски, обслужващи и транспортно-

комуникационни сгради и съоръжения. Не се допускат производства с вредни 

отделяния. Височината на техническите съоръжения и инсталации не се ограничава. 

В тази зона попада територията на бившия завод „Миджур“, който е с преустановена 

дейност. Устройва се по чл. 25 от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ. Ограничението за 

височина на застрояването не важи за производствените сгради, чиято технология 

изисква по-голяма височина. 

Пределно допустимите устройствени показатели за устройствена зона Пп1 са 

следните: 

Максимална 

Плътност на 

застр. в % 

Максимален 

Кинт 

Минимална 

Озеленена площ в 

% 

Височина на сграда в 

м 

80 2,5 20 15 
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5.4.9. Рекреационна зона за курортни дейности (Ок) 

Територии извън границите на съществуващите урбанизирани територии 

предназначени за осъществяване на курортни дейности. Това са териториите на 

които са изградени сгради с курортно предназначение и подслон на туристи в 

местностите, Чемерика, Бела вода и Путавица. Допуска се изграждане на курортни 

обекти за подслон и настаняване, жилищни сгради за постоянно обитаване, сгради 

за обществено-обслужващи дейности, спортни и рекреационни обекти и 

съоръжения, курортни паркове и други открити зелени площи за широко обществено 

ползване, обекти на транспорта и комуникациите, както и обекти и съоръжения за 

стопански и инфраструктурно обслужване. Минимално 1/3 от озеленяването да е с 

дървесна растителност. Покривите да са скатни с преобладаващ наклон 1/3. Не се 

допуска прави фасадни фронтове по-дълги от 12м. 

Пределно допустимите устройствени показатели за устройствена зона Ок са 

следните: 

Максимална 

Плътност на 

застр. в % 

Максимален 

Кинт 

Минимална 

Озеленена площ в 

% 

Височина на сграда в 

м 

40 1,2 40 (1/3 с дървесна 

растителност) 

10 

 

5.4.10. Рекреационна зона за курортни дейности разновидност 1 

(Ок1) 

Територия в границите на ОУП ТСЗ „Миджур“ – първи етап 2015 – 2030 г. 

Допуска се изграждане на курортни обекти за подслон и настаняване, жилищни 

сгради за постоянно обитаване, сгради за обществено-обслужващи дейности, 

спортни и рекреационни обекти и съоръжения, курортни паркове и други открити 

зелени площи за широко обществено ползване, обекти на транспорта и 

комуникациите, както и обекти и съоръжения за стопански и инфраструктурно 

обслужване. Минимално 1/3 от озеленяването да е с дървесна растителност. 

Покривите да са скатни с преобладаващ наклон 1/3. Не се допуска прави фасадни 

фронтове по-дълги от 12м. 

Пределно допустимите устройствени показатели за устройствена зона Ок са 

следните: 

Максимална 

Плътност на 

застр. в % 

Максимален 

Кинт 

Минимална 

Озеленена площ в 

% 

Височина на сграда в 

м 

30 0,9 50 (1/2 с дървесна 

растителност) 

7 

 

5.4.11. Зона за озеленяване, спорт и атракции (Атр) 

Тези територии се обособяват около съществуващите спортни терени (предимно 

стадионите). За някои от неусвоените терени в границите на населените места също 

е предвидена устройствена зона Атр с оглед изграждането на нови спортни 

площадки и обекти. Такива територии са предвидени в село Чупрене и Средогрив. 

Допуска се застрояване само за спорт и атракции и конкретно допълващите ги 

обслужващи дейности. Две трети от озеленената площ е с дървесна растителност. 

Площта на откритите спортни съоръжения влиза в площта на усвояване.  
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Пределно допустимите устройствени показатели за устройствена зона Атр са 

следните: 

Максимална 

Плътност на 

застр. в % 

Максимален 

Кинт 

Минимална 

Озеленена площ в 

% 

Височина на сграда в 

м 

20 0,4 50 (2/3 с дървесна 

растителност) 

7 

 

5.4.12. Територии за алтернативно земеделие 

Територии за алтернативно земеделие, при които се прилагат 

високотехнологични и екологични методи на обработка и добив на земеделска 

продукция. Предназначени са за биоземеделие, с капково напояване и отглеждане 

на зеленчуци и трайни насаждения, билки, етерично-маслодайни култури и други. 

Устройва се на базата на СПУП по чл.111 от ЗУТ, а до изработването му - в 

съответствие с  Наредба 19 за СЗЗБПП на МЗХ и МРРБ. 

 

5.4.13.  Земеделски територии със забрана за промяна на 

предназначението 

Това са обработваеми или необработваеми земеделски земи по НТП от КВС, за 

които се запазва функцията им и не се допуска промяна на предназначението, 

освен при заявен интерес от инвеститори от първа категория и само за земи с 

категория на земята от пета нагоре. Конкретните устройствени параметри се 

определят с ПУП, след преминаване на предвидените по глава 6 от ЗООС 

процедури. 

Допуска се промяна на предназначението за: 

- изграждане на животновъдни ферми и комплекси, при осъществен 

комуникационен достъп и възможност за присъединяване към техническа 

инфраструктура; 

- изграждане на обекти на техническата инфраструктура извън населените 

места; 

- провеждане на нови транспортно-комуникационни трасета, екопътеки, 

веломаршрути и крайпътни обекти (бензинистанции, мотели и други); 

- за разширение на гробищни паркове при необходимост; 

- отделни имоти, контактуващи непосредствено със селищните граници, при 

доказана необходимост и целесъобразност. 

В тези случаи промяната на предназначението се допуска въз основа на ПУП. 

Допускат се изграждане на оранжерии по чл.2, ал.4 от ЗОЗЗ и чл.3, ал.2. от 

ППЗОЗЗ без промяна на предназначение на земеделските територии. 

 

5.4.14. Горски територии със забрана за промяна на 

предназначението 

Това са гори и горски земи по НТП от КВС, за които се запазва функцията им и 

не се допуска промяна на предназначението. Площта им остава непроменена. 

Допуска се промяна на предназначението за: 

- изграждане на животновъдни ферми и комплекси, при осъществен 

комуникационен достъп и възможност за присъединяване към техническа 

инфраструктура; 
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- изграждане на обекти на техническата инфраструктура извън населените 

места; 

- провеждане на нови транспортно-комуникационни трасета, екопътеки, 

веломаршрути и крайпътни обекти (бензинистанции, мотели и други); 

- за разширение на гробищни паркове при необходимост; 

- отделни имоти, контактуващи непосредствено със селищните граници, при 

доказана необходимост и целесъобразност. 

В тези случаи промяната на предназначението се допуска въз основа на ПУП. 

Във връзка с  ТСЗ „Миджур“ в северните склонове на Стара планина в местности 

„Миджур“ и „Трап“, които са подходящи за изграждане на ски писти и 

инфраструктурните системи свързани с развитие на зимни спортове и туризъм е 

допустима промяна на предназначението на горсите територии. Това би увеличило 

значително туристическото предлагане в община Чупрене и би създало 

туристически ресурс и през зимните месеци. До иницииране и реализиране на 

допустимата промяна на предназначението, тези територии запазват горския си 

характер. 

 

5.4.15. Територии, заети от водни площи 

Това са земеделски земи по НТП от КВС, заети от водни площи, за които се 

запазва функцията им и не се допуска промяна на предназначението. Площта им 

остава непроменена. 

 

5.4.16. Територии, заети от скали, пясъци, мочурища и дерета, със 

забрана за промяна на предназначението 

Това са територии, заети от пясъци, мочурища и дерета, за които се запазва 

функцията им и не се допуска промяна на предназначението. 

 

5.4.17. Територии за транспорт и комуникации  

Това са различни видове терени извън границите на населените места с 

предназначение за транспорт и комуникации по НТП от КВС, в т.ч. за пътища от РПМ 

III клас, за общински пътища и за горски пътища. За тези територии се запазва 

функцията им и не се допуска промяна на предназначението. Не се предвижда 

промяна на съществуващите трасета. Единствено пътят от с. Чупрене за Свети 

Никола (граница със Сърбия) е необходимо да бъде предвиден със съответния 

профил, като част от общинска пътна мрежа. 

 

5.4.18. Територии за техническа инфраструктура  

Това са различни видове територии извън границите на населените места с 

предназначение за техническа инфраструктура. За тези територии се запазва 

функцията им и не се допуска промяна на предназначението. Площта им остава 

непроменена. 

 

5.4.19. Терени със самостоятелен устройствен режим (Т) 

Терени със специфични особености и изисквания. Конкретните устройствени 

параметри се определят с ПУП. За терените за опазване на НКЦ важат 

специфичните правила и нормативи за устройство на териториите с НКЦ. 
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5.4.19.1. Терени за гробищни паркове 

Това са терени със самостоятелен устройствен режим за гробищни паркове – 

със специфични особености и изисквания. Конкретните устройствени параметри се 

определят с ПУП. Площта им остава непроменена. 

 

5.4.19.2. Терени за инженерно-техническа инфраструктура 

Това са терени със самостоятелен устройствен режим за различни видове 

инженерно-техническа инфраструктура – със специфични особености и изисквания. 

Тук попадат терени на водостопански и хидромелиоративни съоръжения, на 

енергосъоръжения и на противоградни ракетни площадки. Конкретните устройствени 

параметри се определят с ПУП. Площта им остава непроменена. 

 

5.4.19.3. Терени за транспортна инфраструктура 

Това са терени със самостоятелен устройствен режим за транспортна 

инфраструктура – със специфични особености и изисквания. Конкретните 

устройствени параметри се определят с ПУП. Площта им остава непроменена. 

 

5.4.19.4.  Специални терени 

Терени със специфични особености и изисквания. Към тях се причисляват 

обектите собственост на Министерството на отбраната и от значение за 

националната сигурност. Конкретните устройствени параметри се определят с ПУП. 

Площта им остава непроменена. 

 

5.4.19.5. Терени с обекти на НКЦ 

Това са обособени терени с разположена недвижима културна ценност (НКЦ) в 

тях. Те са със самостоятелен устройствен режим, със специфични особености и 

изисквания и попадат в режим Ткин1, Ткин2 или Ткин3. Конкретните устройствени 

параметри се определят с ПУП.  

 

5.5. Нарушени територии за възстановяване 

 

Към нарушените територии спадат мините и кариерите и закритите 

(нефункциониращи) сметища/депа/площадки за отпадъци. Закритите 

(нефункциониращи) сметища/депа/площадки за отпадъци са предвидени за 

рекултивация. За тези територии се предвиждат мерки по възстановяване и 

рекултивация. 

 

5.6. Защитени територии 

 

5.6.1. Територии с особена териториално-устройствена защита 

Това са територии, определени съгласно чл. 10, ал. (2) от ЗУТ. 

 

5.6.1.1. Санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточници 

По данни на БДДР - Плевен към 2016г. нито един от водоизточниците в 

община Чупрене няма учредена санитарно - охранителна зона (СОЗ). 

Необходимо е общинското ръководство да инициира стартиране на процедура 

по определяне на охранителни зони около водоизточниците съгласно Наредба 
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№3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване , проектиране, утвърждаване и 

експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и 

съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на 

минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни 

нужди. 

 

5.6.1.2. Територии за природозащита 

В границите на община Чупрене попадат: 

• Защитени територии но смисъла на Закона за защитените територии 

(ЗЗТ): 

o резерват Чупрене (землище на с. Чупрене, с. Репляна и с. Горни Лом), 

обявен със Заповед № 358/09.02.1973 г. (ДВ, бр. 21/1973 г.) на министъра на 

Министерство на горите и опазване на природната среда (МГОПС) и актуализиран 

със Заповед № РД-101/21.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, 

бр. 26/2011 г.); 

o защитена местност „Чупренски буки" (землище на с. Чупрене, с. 

Репляна и с. Горни Лом), обявена със Заповед № РД-509/12.07.2007 г. на министъра 

на околната среда и водите (ДВ бр. 72/2007 г.) и актуализирана със Заповед № РД-

216/12.03.2012 г. (ДВ бр. 33/2012 г.); 

o защитена местност .,Миджур" (землище на с. Горни Лом), обявена със 

Заповед № РД-136/23.02.2009 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 

36/2009 г.) и актуализирана със Заповед № РД-31/17.01.2012 г. (ДВ бр. 14/2012 г.); 

o природна забележителност „Белоградчишки скали" (землище на с. 

Върбово), обявена с Постановление на Министерски съвет (МС) № 998/27.01.1949 г. 

и актуализирана със Заповед № РД-142/18.02.2014 г. на министъра на околната 

среда и водите (ДВ бр. 24/2014 г.); 

o природна забележителност „Пещерите Леви и десни сухи печ" (землище 

на с. Долни Лом), обявена със Заповед № 1187/19.04.1976 г. на министъра на 

МГОПС (ДВ бр. 44/1976 г.); 

o природна забележителност „Гардата" (землище на с. Протопопинци), 

обявена със Заповед № 106/02.02.2010 г. на министъра на околната среда и водите 

(ДВ, бр. 26/2010 г.). 

Включват се в баланса на територията към проекта за ОУПО като площта им 

остава непроменена, а в графичната част на проекта за ОУПО се обозначават като 

територии за природозащита с граници съобразно представените от АК данни. 

• Защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие 

(ЗБР): 

o BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан" (по смисъла на 

Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора 

и фауна), приета с Решение № 661/16.10.2007 г. на МС (ДВ, бр. 85/2007 г.) и 

изменена с Решение № 811/16.11.2010 г. на МС (ДВ, бр. 96/2010 г.); 

o BG0002002 „Западен Балкан" (по смисъла на Директива 2009/147/ЕО за 

опазване на дивите птици), обявена със Заповед № РД-119/09.02.2012 г. на 

министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 20/2012 г.) и изменена със Заповед 

№ РД-68/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.). 

В графичната част на проекта за ОУПО се обозначават като територии за 

природозащита с граници съобразно представените от АК данни. ОУПО Чупрене не 
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предвижда нови терени за урбанизиране, които попадат в границите на защитените 

зони. 

• Вековни дървета но смисъла на ЗБР: 

• 1 бр. летен дъб в землището на с. Репляна, обявен със Заповед № 

564/08.05.2003 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 54/2003 г.). 

Имотът в който е разположен запазва предназначението си. 

5.6.1.3. Територии за защита и опазване на културно-историческите 

ценности 

В съответствие със законовата и нормативна уредба за устройство на 

територията и за културното наследство, съгласно предписанията на 

Министерството на културата и Плановото задание за изработване на ОУПО 

Чупрене, като неразделна част от проекта за ОУПО Чупрене е изработена „Схема за 

опазване на обектите на НКЦ“ в М 1:50 000. 

ОУПО Чупрене отразява териториите за защита и опазване на недвижимото 

културно наследство и предписва специфични режими за устройството им. Като 

територии с особена териториално-устройствена защита съгласно чл. 10, ал. (2) от 

ЗУТ са определени: 

• Терени с единични обекти на НКЦ – Ткин1; 

• Територия с наличие на археологически обекти според АКБ (археологическата 

карта на България) и/или рег. списък на НИНКН, зона за археологическо 

наблюдение режим „А“– Ткин2; 

• Охранителна зона около военни или възпоминателни паметници и знаци – 

Ткин3. 

 
Таблица 66. Устройствени режими на територии с недвижими културни ценности на 
територията на община Чупрене 

 

Ткин1 

 

Терени с обекти единични 

обекти НКЦ 

До изработване на планове за опазване и 

управление (ПОУ) на недвижимите културни 

ценности, устройството и застрояването на 

терените с НКЦ се подчинява на режима, 

определен от Закона за културното 

наследство, респективно нормативната 

уредба, действаща към момента на 

изготвяне на плана, съобразно вида и 

категорията на недвижимата културна 

ценност и при отчитане на устройствената 

зона, в която попада поземленият имот. 

 

Ткин2 

 

Територия с наличие на 

археологически обекти според 

АКБ (археологическата карта 

на България) и/или рег. списък 

на НИНКН, зона за 

археологическо наблюдение 

режим „А“ 

Територии с режим „А“ на археологическо 

наблюдение съгласно Наредба 7 за 

ПНУОВТУЗ). Забраняват се всички видове 

дейности – строителни, добивни, 

благоустройствени, селскостопански, 

мелиоративни и други, които нарушават 

целостта на земния пласт в границите на 

археологическия обект. 

 

Ткин3 

 

Охранителна зона около 

военни или възпоминателни 

паметници и знаци 

3-10 м около паметника за благоустрояване 

и охрана на обекта. 
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Всички регистрирани в списъците на НИНКН и НАИМ-БАН обекти попадат в 

някой от тези режими. При проучването за целите на ОУПО за някои обекти се 

установява различно местонахождение според различните източници (АКБ, КВС, др. 

описания) или пък невъзможност от наличните официални данни да се определи 

точното местоположение на НКЦ (основно обекти от предоставените 

регистрационни списъци на НИНКН). За други НКЦ (отново основно обекти от 

предоставените регистрационни списъци на НИНКН) местоположението е 

установено и отразено чрез алтернативни методи. За отстраняване на описаните 

непълноти, неточности и липса на информация ОУПО поставя изисквания към 

специализираните експертни, компетентни и правоимащи органи да проведат 

съответните проучвателни и процедурни дейности с оглед създаването на пълни, 

конкретни и верни официални изходни данни. 

Според чл. 147 от ЗКН археологическото наблюдение е метод за теренни 

проучвания, който има за цел установяване на наличието на археологически 

структури на дадено място. За територията на община Чупрене зоните за 

археологическо наблюдение са определени на базата на данните от НИНКН и 

основно от АИС АКБ. 

Към ОУПО са изработени устройствени режими на териториите с културно-  

исторически ценности. ОУПО Чупрене изследва възможността за формиране на 

културни маршрути и необходимостта от цялостно съхраняване на културните 

ландшафти, обвързани с видовата характеристика, описана в чл. 47 от ЗКН. 

Потенциалните културни маршрути са обвързани с НКЦ от списъците на НИНКН 

и АИС АКБ, както и с туристическите екопътеки за други видове туризъм – 

пешеходен; за отдих и рекреация; фотолов; за наблюдение на флора, фауна и 

природни забележителности; велотуризъм и пр. Културно-туристическите маршрути 

са обвързани и с природните дадености и потенциали за туризъм. 

Една от основните политики по отношение на културното наследство е 

създаването на устройствени условия за взаимна обвързаност на КИН с другите 

функционално-пространствени системи и със стратегиите в областта на КИН от 

надобщинско ниво (регионални, национални и европейски). 

Създаването, конкретизирането и функционирането на потенциалните културни 

и познавателни маршрути, както и популяризирането и експонирането на културното 

наследство на територията на община Чупрене като възможност за включването му 

в системата на културно – познавателния и атракционен туризъм е възможно след 

възлагането и изпълнението на специализирани проучвания и проекти в областта на 

НКЦ. Тези разработки следва да се възложат на специализирани екипи от експерти, 

като възлагането следва да се осъществи от компетентните и/или правоимащи 

органи: НИНКН (МК), община Чупрене и др. 

Финансирането може да се осъществи от държавния бюджет, от общинския 

бюджет, от различни европрограми и структурни фондове, неправителствени 

организации, средства от частния бизнес на базата на публично-частното 

партньорство и пр. Целта на тези необходими тясно специализирани проучвания и 

разработки е идентификацията на пространствените параметри на културно- 

историческите ландшафти: да се актуализира списъка на НКЦ на територията на 

общината по съответния законов и нормативен ред; да се направи актуална оценка 

на културната и научната стойност на обектите на културното наследство; за 

обектите от списъка на НКЦ (недвижими културни ценности) и археологическата 
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карта на България (АКБ), да се определят точните координати с подходящи 

геодезически методи; да се определят охранителните им зони и териториите за 

защита и да се определят границите и режима за използване и опазване на НКЦ, да 

се изработят планове за управление. Резултатите и предписанията от тези 

специализирани проучвания и разработки ще станат задължителни за последващите 

устройствени планове и инвестиционни проекти. При необходимост тези резултати и 

предписания могат да бъдат основание за изменение на ОУПО. 

Предвижданията на ОУПО са основание за възлагане и реализация на тези 

специализирани проучвания и разработки в структурна програма „Културно 

наследство“ от рамковата програма за реализация на ОУПО. 

 

5.7. Правила и нормативи за прилагане на ОУПО Чупрене 

 

Чл. 1. Основна цел на ОУП на община Чупрене е да предложи условия и 

решения за създаване на оптимална пространствена и функционална структура за 

развитие, изграждане и комплексно устройство на общинската територия в 

хармонично единство на урбанизираните територии със съществуващите природни 

и антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия за 

устойчиво възпроизводство на обществото и за предлагане на възможности за 

пространственото “вписване” на общината в групата от съседни общини в границите 

на област Видин. 

Чл. 2. (1) Правилата и нормативите за прилагане на общия устройствен план на 

община Чупрене определят изискванията и ограниченията при устройственото 

планиране на нейната територия. 

(2) Неразделна част от настоящите правила и нормативи за прилагане на 

ОУПО са показателите за устройство и застрояване на отделните видове територии, 

устройствени зони и самостоятелни терени, както и ограниченията и изискванията 

при изработване на подробните устройствени планове за устройствените зони и 

самостоятелните терени. 

Чл. 3. (1) Общият устройствен план обхваща територията на община Чупрене в 

административно-териториалните й граници. Графичната част на плана е 

изработена в мащаб 1:25 000 за територията на цялата община  

(2) Неразделна част от общия устройствен план на общината са: 

 1. правилата и нормативите за прилагането му; 

 2. придружаващите го схеми и обяснителни текстове. 

Чл.4. (1) В общия устройствен план са определени: 

Съществуващите и новите границите на урбанизираните територии на 

населените места и на селищните образувания;  

1. Комуникационно-транспортните елементи; 

2. Териториите с общо предназначение; 

3. Нарушените територии за възстановяване и рекултивация; 

4. Защитените територии, в т.ч.: 

 а.) защитени територии с особена териториално-устройствена защита; 

 б.) територии с режим на превантивна устройствена защита; 

 в.) територии за природозащита; 

 г.) територии за защита и опазване на културно-историческото 

наследство. 
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5. Устройствените зони и териториите с устройствени режими; 

6. Терените със самостоятелен устройствен режим. 

 

(2) С общия устройствен план на община Чупрене се обособяват следните 

устройствени зони, територии с устройствени режими и терени със самостоятелни 

устройствени режими: 

• Жилищна устройствена зона с малка височина на застрояването (Жм) 

• Жилищна устройствена зона с малка височина на застрояването 1 

(Жм1) 

• Устройствена зона за обществено-обслужващи дейности (Оо) 

• Смесена многофункционална устройствена зона (Смф) 

• Смесена многофункционална устройствена зона 1 (Смф1) 

• Смесена многофункционална устройствена зона 2 (Смф2) 

• Предимно производствена зона (Пп) 

• Предимно производствена зона 1 (Пп1) 

• Рекреационна зона за курортни дейности (Ок) 

• Рекреационна зона за курортни дейности 1(Ок1) 

• Зона за озеленяване, спорт, атракции и допълващи ги обслужващи 

дейности (Атр) 

• Терени със самостоятелен устройствен режим (Т) 

• Земеделски територии със забрана за промяна на предназначението 

• Горски територии със забрана за промяна на предназначението 

• Територии, заети от водни площи 

• Територии за транспорт и комуникации  

• Територии за техническа инфраструктура  

• Територии, заети от пясъци, мочурища и дерета 

• Терени за гробищни паркове 

• Терени за инженерно-техническа инфраструктура 

• Терени за транспортна инфраструктура 

• Специални терени 

• Терени с обекти на културно-историческото наследство 

Чл.5. Границите на устройствените зони и самостоятелните терени се 

определят по имотни граници, квартали, трасета на съществуващи и 

новопроектирани улици и естествени ограничители (пътища, водни течения, 

теренни форми и др. под.). 

Чл.6. (1) За определяне на конкретното предназначение, устройство и 

застрояване на поземлените имоти в новоурбанизираните територии се изработват 

подробни устройствени планове. Същите следва да бъдат съобразени с 

изискванията на нормативната уредба за устройство на територии с 

неурегулирани поземлени имоти и за територии с неприложена първа регулация. 

(2) За определяне на общата структура и устройство на смесените 

многофункционални зони 1 и 2 (устройствена зона „Смф1“ и „Смф2“) се изработват 

подробни устройствени планове за цялата зона. 

(3) Проектите по ал.1 и ал.2 се изработват по възлагане на община Чупрене 

или от заинтересовани лица след разрешение от кмета на общината и обхващат 

цели устройствени зони или част от устройствена зона (части от съседни 
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устройствени зони). За доказване на обхвата на проектите исканията за допускането 

им следва да се придружават от мотивирано предложение за изработване на ПУП, 

чието изработване предхожда възлагането на проекта за подробен устройствен 

план. 

(4) За териториите с проблеми от екологичен, геоложки, социално-етносен и 

инфраструктурен характер, както и тези с наличие на обекти на недвижимото 

културно наследство, към подробните устройствени планове задължително се 

изготвят специфични правила и нормативи, които се изработват и одобряват заедно 

с проекта за подробен устройствен план. 

(5) Терени с обекти на недвижимото културно наследство се устройват 

съобразно изискванията и определените от Националният институт за недвижимо 

културно наследство (НИНКН) режими за опазване на недвижимото културно 

наследство. За тях се разработват специализирани предварителни проучвания, 

свързани с опазване на недвижимото културно наследство. 

(6) Комуникационно-транспортната и инженерните мрежи в територия се 

проектират и изпълняват, съобразени с предписанията на ОУПО Чупрене и на 

базата на подробен устройствен план (парцеларен план) и инвестиционни проекти. 

Чл. 7. До изработване на подробен устройствен план в зоните за Смесени 

многофункционални зони 1 и 2 („Смф1“ и „Смф2“), земеделските земи запазват 

начина на фактическото си ползване. 

Чл. 8. (1) Общината може да придобива имоти – собственост на физически и 

юридически лица, за устройствени нужди, породени с ОУПО Чупрене при наличие на 

подробен устройствен план, разработен в съответствие с ОУПО Чупрене. 

(2) Придобиването на имоти става в съответствие с  чл. 205 от ЗУТ и чл.16 на 

ЗУТ. 

Чл. 9. Предвижданията на ОУПО Чупрене са задължителни при изготвянето 

на подробните устройствени планове, съгласно чл. 104, ал. (1) от ЗУТ. 

Чл. 10. Общият устройствен план на община Чупрене може да бъде изменен: 

(1) в случаите, предвидени в чл.134 (1) от ЗУТ 

(2) във връзка с осигуряване на устройствени мерки за защита на НКЦ и на 

експозиционната им среда от рискови фактори – преки и косвени, свързани с ново 

строителство за предотвратяване на разрушения в границите им или в 

охранителните им зони или влияещи върху възприемането на културния и 

историческия ландшафти; 

(3) във връзка с отменяне по реда на ЗУТ и на ЗКН на проектни разработки 

по предходни устройствени планове и инвестиционни проекти, които предпоставят 

риск за опазването и експонирането на структурите на НКН, нарушават 

характеристиките на културния и исторически ландшафт, които нарушават 

спецификата на неговия локален и регионален ценностен контекст; 

(4) във връзка с осигуряване на комуникация или съоръжение за достъп до 

НКЦ; 

(5) във връзка с провеждане на магистрални и локални инфраструктурни 

проводи и мрежи; 

(6) във връзка с предвиждане на комплекс от устройствени мерки по 

разширяване на ценностния контекст и на свързаността на структурите на локалното 

КН с тези на регионалното за развитие на туристическата инфраструктура на 

територията на общината. 
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(7) при поява на инвеститор от 1 клас. 

Чл. 11. Влезлите в сила или одобрените до датата на обнародването на 

заповедта за одобряването на общия устройствен план подробни устройствени 

планове за територията на община Чупрене запазват действието си. 

Чл. 12. Настоящите правила и нормативи за прилагане на ОУПО Чупрене не 

отменят действащите общи нормативни актове в областта на селищното устройство. 

Чл. 13. За неуредените с настоящите правила и нормативи въпроси, свързани с 

устройството и застрояването на територията на община Чупрене, се прилагат 

разпоредбите на Закона за устройство на територията, Закона за защитените 

територии, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство, 

подзаконовата нормативна уредба към тях и всички други относими нормативни 

актове. 
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6. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОУПО ЧУПРЕНЕ 

 

6.1. Планиране 

 

Планирането следва да се реализира на три равнища. 

Първото равнище е стратегическото. В него следва да се включат всички 

документи, имащи отношение към стратегическото планиране на перспективното 

развитие на община Чупрене. Това са: 

• Концепция за развитие към ОУП на община Чупрене; 

• Общият устройствен план на община Чупрене (ОУПО); 

• Общинският план за развитие 2014-2020г. на община Чупрене (ОПР). 

Тези документи следва да отчитат насоките, залегнали в стратегическите 

документи за развитие на област Видин като: 

• Областната стратегия за развитие на област Видин 2014-2020г.; 

• Регионалната схема за пространствено развитие на област Видин – няма 

разработена за конкретния регион. 

Второто равнище е оперативното. То включва изготвянето на подробни 

устройствени планове (ПУП) за тези части от общинската територия, където ще се 

реализират инвестиционни проекти, съгласно предвижданията на стратегическите 

документи (ОПР и ОУПО). 

С ПУП се конкретизира устройството, характера и начина на застрояване, както 

и параметрите на застрояване на населените места, части от тях или техните 

землища, в които се предвижда съобразно ОУПО реализиране на инвестиционни 

инициативи (проекти). 

Третото равнище е „реализацията“. То включва изготвянето на система от 

програми, обособени в две групи: 

• структурни програми; 

• специализирани програми. 

 

6.2. Организация и ръководство 

 

За реализиране на заложените в плановете и програмите предвиждания за 

прилагане на ОУПО Чупрене е необходимо осигуряването на адекватни управленски 

структури в общинската администрация - съществуващи и новосъздадени, имащи 

преки ангажименти към осъществяване на плановия документ. 

Законът за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове 

и наредби са документите, които уреждат обществените отношения, свързани с 

устройството на територията в Република България (чл.1, ал.2 от ЗУТ). В същия 

закон са регламентирани правата и отговорностите на отделните звена на 

национално, регионално и местно ниво в този процес. Според него отговорностите 

са разпределени по следния начин: 

• Областният управител провежда държавната политика за устройство на 

територията в съответната област (ЗУТ, чл.4, ал.1). 

• В зависимост от устройствените цели и задачи от областно и 

междуобщинско значение областният управител може да назначава областен 

експертен съвет по устройство на територията и да организира неговата дейност за 

изпълнение на функциите, предоставени му с този закон. Съставът на областния 



ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ    193 

експертен съвет се определя според характера на разглеждания проект (ЗУТ, чл.4, 

ал.2). 

• Общинските съвети и кметовете на общините в рамките на предоставената 

им компетентност определят политиката и осъществяват дейности по устройство на 

територията на съответната община (ЗУТ, чл.5, ал.1). 

• Главният архитект ръководи, координира и контролира дейностите по 

устройственото планиране, проектирането и строителството на съответната 

територия, координира и контролира дейността на звената за изпълнение на 

функциите на ЗУТ и издава административни актове съобразно правомощията, 

предоставени му по същия закон. Главният архитект на общината координира и 

контролира дейността на главните архитекти на райони (ЗУТ, чл.5, ал.3). 

• Кметът на общината назначава общински експертен съвет по устройство на 

територията (ЗУТ, чл.5, ал.4). Той организира поддържането на архив на одобрените 

устройствени планове и измененията им, архив на издадените строителни книжа, 

регистър на всички решения за изработване на подробни устройствени планове и на 

измененията им, регистър на издадените разрешения за строеж и регистър на 

въведените в експлоатация строежи (ЗУТ, чл.5, ал.5). 

• Министърът на регионалното развитие и благоустройството и областните 

управители изпращат за съхранение в архива на общината копия от влезлите в сила 

актове, издадени от тях, за обекти на територията на съответната община (ЗУТ, 

чл.5, ал. 7). 

• Националният експертен съвет по устройство на територията и регионална 

политика, областните и общинските експертни съвети по устройство на територията 

извършват консултативна и експертна дейност (ЗУТ, чл.6, ал.1). В състава на 

експертните съвети могат да се включват и специалисти извън администрацията, 

към която са създадени (ЗУТ, чл.6, ал.2), както и представители на 

специализираните контролни и съгласувателни органи, когато тяхното становище, 

решение или разрешение се изисква по закон (ЗУТ, чл.6, ал.3). 

• Общинският експертен съвет взима решения за правилата и нормативите по 

устройство на територията в границите на общината. Той е органът, който приема 

проектите за Общи устройствени планове (ЗУТ, чл.127, ал.3) и подробни 

устройствени планове (ЗУТ, чл.128, ал.2). 

• Общинската техническа служба съхранява и предоставя информация за 

техническите и нормативни параметри на общинската територия на кмета на 

общината, главния архитект и службата по кадастъра. Това звено е пряко свързано с 

инвестиционния процес. Основните дейности, характерни за Общинската техническа 

служба са: издаване на скици на поземлени имоти и строителни линии за 

инвестиционни проекти, както и узаконяване и одобрение на строителни обекти. По 

своята същност тя не е компетентна по всички въпроси на устройствената дейност 

на различните равнища. Това налага необходимостта от организиране на 

самостоятелно звено, което да изследва, изпреварващо да планира и 

проектира и да подпомага дейността на Общинския експертен съвет в сферата 

на градоустройствените процеси. 

Съществено участие в управлението на ОУПО имат гражданското общество и 

неправителствените организации.  

Гражданските сдружения имат редица обществени и политически функции. От 

тях принос в управлението на ОУПО най-вече имат: 
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• контролиране на дейността на администрацията;  

• защитаване на обществения интерес; 

• защитаване на правата на социални и дискриминирани групи, включително 

малцинства; 

• подпомагане на социалната интеграция; 

• иницииране на обществени промени, например законодателни; 

• влияние при обществените обсъждания на планове и програми; 

• допълваща функция към дейността на публичната администрация в 

различни области – устройство на територията, образование, култура, 

здравеопазване и социални дейности. 

В последните години се забелязва тенденция на сътрудничество между 

управляващите институции и гражданските сдружения и НПО. Държавата 

преодолява тоталния си негативизъм към НПО и започва да ги използва като 

коректив на политиката си и източник на опит и обучение, който допълва 

съществуващата в същата сфера експертиза на правителството. Партньорствата се 

изграждат около усвояването на нематериалните ресурси на НПО (знания, опит, 

информация, мрежи и контакти). Макар правителството да твърди, че държи на 

партньорството с НПО, то най-сериозният принос, който очаква от тези организации 

е да предават правителствените послания на целевите групи чрез собствените си 

контакти и мрежи. НПО продължават да твърдят, че държавните институции 

приемат само формално ангажимента си за партньорство и не смятат НПО за важен 

участник в разработването на нормативна база или обществена политика. Затова 

преобладаващото усещане в НПО е на неудовлетвореност от досегашните 

партньорства с институциите на национално равнище. Отношението на държавните 

институции в повечето случаи е враждебно или покровителствено. 

Необходимо е да се отчете, че истинското демократизиране на местната власт е 

свързано с укрепване и усъвършенстване самостоятелността на местните органи на 

власт при активна обществена подкрепа. Развитието на местната демокрация е 

немислимо без участието на населението, живеещо на територията на община 

Чупрене. По настоящем обществеността не е ангажирана активно при формиране на 

общинската политика, което води до непълноценно използване на местен човешки 

потенциал. Увеличаване на участието на гражданите във формирането на общинска 

политика и вземане на решения по приоритетни за общината въпроси може да се 

постигне и чрез участието на НПО. Необходимо е общинското ръководство да се 

ангажира с този дълъг процес, който включва в себе си обществени дебати, 

дискусии и внимателно разглеждане на много аспекти на управлението и на 

неговите разходи, на икономиката и на качеството на живота.  

Условията за партниране са: 

• Трябва да има желание от страна на властта да води диалог с гражданите. 

• Гражданството трябва да има достъп до вярна, актуална и разбираема 

информация. 

• Гражданите трябва да са готови да предлагат решения. 

• Трябва да бъдат създадени правила и процедури за водене на диалога. 

• Трябва да се намери посредник между управляващия орган и ГО/ НПО, който 

да съумее да преведе информационните потоци от управляващите на разбираемия 

език на управляваните и обратното. 
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6.3. Мотивация 

 

След като се формира структурата на управлението на проекта следва да се 

реши въпросът с мотивацията на участниците в процеса, да се избере най- 

подходящият подход за стимулиране на актьорите да изпълнят задълженията си по 

проекта качествено и в срок. В този етап е необходимо прецизно да се отчете 

йерархичната зависимост между позицията на експерта в структурата на управление 

на проекта и възможностите за неговата мотивацията за изпълнение на поетите 

ангажименти. Механизмите за стимулиране ангажираността на участниците могат да 

се разгледат в четири групи: финансови, управленски, психологически и социални. 

Съществуват много теории за актуализация на личността и мотивацията. Към всички 

тях са отправени редица критики. За целите на устройственото планиране може да 

се приложат някои от акцентите в теорията за потребностите на А. Маслоу, а именно 

твърдението, че „потребностите на предходните по-ниски равнища е необходимо да 

бъдат задоволени, за да се появи мотивация за задоволяване на потребности от по-

горно равнище”. 

Прилагането на различни мотивационни подходи гарантира изпълнението на 

планираните цели и задачи на управлението. 

 

6.4. Система за мониторинг / контрол 

 

Част от системата за управление е и мониторингът на процесите на реализация 

на ОУПО. Важни нейни изисквания са регулярните отчети на Кмета или на 

оторизиран от него заместник - кмет за реализацията на устройствените решения. 

Системата за мониторинг служи и за аргументиране на необходимостта от 

периодични актуализации на ОУПО. 

 

6.5. Източници на финансиране на програмите и проектите 

 

Механизмът за финансиране на програмите и проектите, чрез които ще се 

реализира ОУП на община Чупрене следва да бъде разглеждан от гледна точка на 

връзките на ОУПО с другите стратегически и планови документи, имащи отношение 

към развитието на общината – Регионалния план за развитие на Северозападния 

район, Стратегията за развитие на област Видин и Общинския план за развитие на 

община Чупрене. Финансирането на някои от програмите и проектите, заложени в 

индикативните таблици съдържащи се в посочените планови и стратегически 

документи изисква наличието на съответните устройствени предпоставки и условия, 

заложени в ОУПО Чупрене. 

Финансирането на програмите и проектите, чрез които ще се реализира ОУПО 

Чупрене може да се осъществява по няколко направления (финансови източника): 

• чрез общинския бюджет; 

• чрез националните оперативни програми, финансирани от структурните 

фондове на Европейския съюз; 

• по линия на публично - частното партньорство. 

По линия на общинския бюджет основно ще се финансират програми и проекти, 

които са основно с прединвестиционен характер, както и с организационно-

управленски и планов характер. Финансирането на проекти с прединвестиционен 
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характер (вкл. и процедури по отчуждаване) също се предвижда да се осъществява 

от бюджета на общината. С бюджетни средства на община Чупрене ще се 

съфинансират и проекти с инвестиционен характер, които ще кандидатстват за 

финансиране от оперативните програми и други структурни фондове на ЕС. 

Финансирането на програмите и включените в тях проекти с инвестиционен 

характер,  имащи отношение към ОУПО Чупрене, ще се реализира основно по 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020, ОП “Околна среда” 2014-

2020; ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, ОП “Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020, ОП “Наука и образование за интелигентен 

растеж” 2014-2020, ОП “Добро управление” 2014-2020 и др. Важно 

предварително условие за такова финансиране е тези програми и проекти да бъдат 

включени в Индикативните таблици на Регионалния план на Северозападния район 

за планиране, Областната стратегия на област Видин (което вече се изисква при 

тяхната актуализация) и в Общинския план за развитие на община Чупрене. Друго 

необходимо предварително изискване за подобно финансиране е наличието на 

актуален Общ устройствен план, с който да се създават устройствени условия и 

предпоставки за реализацията на програмите и проектите, които кандидатстват за 

финансиране.  

 

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

За да се превърне ОУПО в реално работеща система за управление на 

урбанизационните процеси в общината, е необходимо разработването на Програма 

за неговата реализация. Тази програма следва да структурира и илюстрира 

заложените в ОУПО урбанистични намеси в отделните територии в ясна и логична 

схема за практическа реализация на идеите. 

Програмата за реализация на ОУПО следва да се диференцира на отделни 

структурни програми, съответстващи на различните функционални направления - 

обитаване, труд, отдих и туризъм, обществено обслужване, техническа 

инфраструктура и други специфични тематични направления, характерни за 

разглежданата територия (по преценка на разработващия колектив). Всяка от тези 

структурни програми би следвало да е съставена от набор от специализирани 

програми за реализация. Например – Структурна програма „Обитаване” може да 

включва следната съвкупност от специализирани програми: „Саниране на жилищни 

сгради”, „Реконструкция на амортизирания жилищен фонд в териториите, населени с 

малцинствени групи”, „Изграждане на социални жилища” и др. Конкретният набор и 

формулировка на структурните и специализираните програми зависи от 

спецификата и проблемите на разглежданата територия, но при всички случаи се 

запазва йерархичната връзка от общото към частното: програма за реализация 

– структурна програма – специализирана програма. 

Реализацията на всяка отделна специализирана програма спомага за 

реализацията на цялостната структурна програма, а тя от своя страна има своя 

принос за реализацията на общия устройствен план на общината. 

Програмата за реализация на ОУПО е предназначена да координира 

действията на всички структури, имащи отношение към развитието и 

устройството на разглежданата територия. На първо място това са Общинският 
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съвет, Кметът и общинската администрация, които провеждат политиката в 

устройственото планиране на общинско ниво. Освен тях, в процеса на управление 

на урбанизационните процеси в общината се включват и други структури на 

местното самоуправление и местната администрация, гражданите и 

неправителствените организации, бизнесът и частният сектор. 

При разработването на Програма за реализация на ОУПО следва да се осигурят 

условия за прилагането на интегриран подход за устойчиво социално-икономическо 

и пространствено развитие на разглежданата територия. 

В структурно отношение Програмата за реализация на ОУП на община 

Чупрене следва да включва: 

• набор от конкретни мероприятия, заложени за изпълнение в рамките на 

съответната програма за реализация на ОУПО (препоръчително е тези мероприятия 

да са диференцирани по сектори, функционални системи и проблемни 

направления); 

• отношение на всяко едно от мероприятията към оперативните цели на 

Областната стратегия за развитие на област Видин, Общинския план за развитие на 

община Чупрене, както и на други стратегии и програми, свързани с устройственото 

развитие на територията; 

• отговорните институции (по възможност и конкретните териториални 

структурни звена в тях), които имат ангажимент към изпълнението на съответното 

мероприятие; 

• сроковете за реализация на мероприятието; 

• необходимите финансови ресурси и основните източници за тяхното 

осигуряване; 

• очаквани ефекти от реализацията на мероприятието. 

Подобна програма за реализация следва да бъде изготвяна за всеки 

следващ мандат от управлението на местната власт. По този начин органите на 

местното самоуправление и местната администрация се ангажират да изпълнят 

набор от конкретни цели и задачи, заложени в ОУПО. Контролът върху прилагането 

на Програмата за реализация на ОУПО следва да се осъществява посредством 

представянето на ежегодни доклади за изпълнението на плана пред съответните 

оторизирани органи и гражданското общество. 

Основна роля в този процес има Кмета на общината. Това е заложено и в 

нормативната уредба на страната. Съгласно чл.127, ал. (9) от ЗУТ „Кметът на 

общината представя за приемане от Общинския съвет ежегоден доклад за 

изпълнението на Общия устройствен план на общината и прави предложения 

за изменение на плана, ако такова се налага.” 

Наличието на Програма за реализация на ОУПО гарантира успешното 

прилагане на плана през целия жизнен цикъл на прогнозния му хоризонт на 

действие. 
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8. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Община Чупрене 

МЗ – Регионална здравна инспекция Видин 

МЗХ – Изпълнителна агенция по горите 

МОСВ – Басейнова дирекция „Дунавски район“ 

МЕ 

МВР 

Агенция за социално подпомагане 

Геозащита Плевен 

РИОСВ - Видин 

ОПУ - Видин 

НИНКН 

НАИМ-БАН 

ВИК – Видин 

АПИ – Областно пътно управление Видин 

ЧЕЗ – Разпределение България АД 

Електроенергиен системен оператор 

НСИ 

ТСБ 

Планово задание и опорен план за изработване на ОУПО Чупрене 

Общински план за развитие на община Чупрене 

Областна стратегия за развитие на област Видин 

Стратегия за развитие на туризма в община Чупрене 

ОУП туристическа ски зона „Миджур“ 

Закон за устройство на територията (ЗУТ); 

Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове; 

Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии 

и устройствени зони; 

Закон за регионалното развитие; 

Закон за опазване на околната среда; 

Закон за защитените територии; 

Закон за културното наследство; 

Закон за биологичното разнообразие; 

Закон за водите; 

Закон за горите; 

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи; 

Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд; 

Закон за опазване на земеделските земи; 

Закон за туризма; 

Закон за административно-териториалното устройство на Република България; 

Закон за пътищата; 

други нормативни (законови и подзаконови) документи 

Европейска конвенция за ландшафта 

Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство 

други 
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9. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА УСТРОЙСТВО И 

ЗАСТРОЯВАНЕ КЪМ ОУПО 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 – СПИСЪК НА НЕДВИЖИМИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ (НКЦ), 

ТЯХНАТА ОЦЕНКА И УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - СПИСЪК С ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ, СЪГЛАСНО ДАННИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ОБЩИНСКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ – ЧУПРЕНЕ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 - ЗАГУБИ НА ВОДА В ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ПО НАСЕЛЕНИ 

МЕСТА ЗА ПЕРИОДА 2012-2016Г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 

ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА УСТРОЙСТВО И ЗАСТРОЯВАНЕ 

Устройствени зони 

и терени със 

самостоятелен 

устройствен режим 

макс. 

плът- 

ност на 

застр.  

(%) 

макс. 

Кинт 

мин. 

озеле- 

нена 

площ  

(%) 

макс. 

висо-

чина на 

сграда 

(м) 

Предназначение, основни и 

допълващи функции, 

ограничения 

Индекс 

Жилищна зона с 

малка височина 

на 

застрояването 

50 1 40 10 Преобладаващо жилищно 

застрояване с височини до 10 м. 

Мин. 50 % от озеленената площ 

е с висока дървесна 

растителност. В партерните 

етажи се допуска изграждането 

на търговски и други 

обслужващи обекти, гаражи, 

работилници с функции, 

съвместими с обитаването.  

Отделни  поземлени имоти 

могат да се отредят с ПУП за 

нежилищни функции в 

съответствие с чл.17, ал.(1, 2) 

от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ. 

Жм 

Жилищна зона с 

малка височина 

на 

застрояването 

(разновидност 1) 

60 1,2 40 10 Преобладаващо жилищно 

застрояване с повишен 

туристически интерес. с 

височини до 10 м. Мин. 50 % от 

озеленената площ е с висока 

дървесна растителност. В 

партерните етажи се допуска 

изграждането на търговски и 

други обслужващи обекти, 

гаражи, работилници с функции, 

съвместими с обитаването.  

Отделни  поземлени имоти 

могат да се отредят с ПУП за 

Терени, предназначени 

предимно за осигуряване на 

обекти за обществено 

обслужващи дейности - 

образование, здравеопазване, 

социални грижи, култура, 

религия, административни и 

делови услуги, търговия, 

финансово- кредитно 

обслужване, спорт, отдих, 

забавления, атракции, 

информационно обслужване и 

други видове дейности от 

третичния и четвъртичния 

сектор. в съответствие с чл.17, 

ал.(1, 2) от Наредба 7 за 

ПНУОВТУЗ. 

Жм1 
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Зона за обществено-

обслужващи 

дейности 

70 2 20 10 Терени, предназначени 

предимно за осигуряване на 

обекти за 

общественообслужващи 

дейности - образование, 

здравеопазване, социални 

грижи, култура, религия, 

административни и делови 

услуги, търговия, финансово-

кредитно обслужване, спорт, 

отдих, забавления, 

информационно обслужване и 

други видове дейности от 

третичния и четвъртичния 

сектор. Терените за училища, 

детски заведения, болници и 

заведения за социални грижи 

попадат в устройствена зона Оо, 

но се устройват със 

самостоятелни устройствени 

режими на базата на ПУП и са 

със следните максимално 

допустими параметри на 

застрояване: 

• за училище -   плътност   

на застрояване (П) до 40 %; 

коефициент на интензивност 

(К инт.) до 1,2; минимална 

озеленена площ 20 %; 

• за детско заведение - 

плътност на застрояване (П) 

до 30 %; коефициент на 

интензивност (К инт.) до 0,6; 

минимална озеленена площ 

40 %; 

• за болница - плътност  на 

застрояване (П) до 40 %; 

коефициент на интензивност 

(Кинт.) до 1,2; минимална 

озеленена площ 30 %; 

• за заведение за социални 

грижи – плътност на 

застрояване (П) до 30%; 

коефициент на интензивност 

(Кинт.) до 1,2; минимална 

озеленена площ 40%. 

Не се допуска промяна на 

предназначението на терени на 

съществуващи учебни, детски и 

здравни заведения, освен за 

нуждите на социалното, 

здравното, образователното и 

културното обслужване. 

Оо 
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Смесена 

многофункционална 

зона 

60 1,2 20 8,5 Територии с 

многофункционално 

предназначение - безвредни 

промишлени   производства, 

логистични дейности, 

обществено обслужване, 

търговия, жилища, спорт и 

атракции и други допълващи 

функции, без да се допускат 

обекти за дейности с вредни 

отделяния и влияния. 

Смф 

Смесена 

многофункционална 

зона (разновидност 

1) 

50 1,0 30 8,5 Територии с 

многофункционално 

предназначение със занижени 

параметри на застрояване – 

предимно животновъдни 

комплекси и ферми, 

съпътстващите ги допълващи 

функции и аграрен туризъм. 

Смф1 

Смесена 

многофункционалн

а зона 

(разновидност 2) 

70 2,2 20 10 Територии с 

многофункционално 

предназначение с допълващи 

туристически функции - 

обществено обслужване, 

търговия, жилища, спорт и 

атракции и други допълващи 

функции, без да се допускат 

обекти за дейности с вредни 

отделяния и влияния.  

Изпълняват се всички условия 

за достъпна среда. 50% от 

озеленяването е с дървесна 

растителност. 

Смф2 

Предимно 

производствен

а зона 

60 1,2 20 10 Основното предназначение - 

за производствено-складови 

дейности и допълващите ги 

административни, търговски, 

обслужващи и транспортно-

комуникационни сгради и 

съоръжения. Занижени 

параметри на застрояване. 

Устройва се по чл. 25 от 

Наредба 7 за ПНУОВТУЗ. 

Пп 

Предимно 

производствен

а зона 

(разновидност 

1) 

80 2,5 20 15 Основното предназначение - 

за производствено-складови 

дейности и допълващите ги 

административни, търговски, 

обслужващи и транспортно-

комуникационни сгради и 

съоръжения. Не се допускат 

производства с вредни 

отделяния. Устройва се по чл. 

25 от Наредба 7 за 

ПНУОВТУЗ. Ограничението за 

височина на застрояването не 

важи за производствените 

сгради, чиято технология 

изисква по-голяма височина. 

Пп1 
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Рекреационна 

зона за 

курортни 

дейности 

40 1,2 40 10 Територии извън границите на 

съществуващите урбанизирани 

територии  и  предназначени  за 

курортни дейности. Допуска се 

изграждане на курортни обекти 

за настаняване и подслон, 

жилищни сгради за постоянно 

обитаване, сгради за 

обществено обслужващи 

дейности, спортни и 

рекреационни обекти и 

съоръжения, курортни паркове и 

други открити зелени площи за 

широко обществено ползване, 

обекти на транспорта и 

комуникациите, както и обекти и 

съоръжения  за стопанско и 

инфраструктурно обслужване.   

Мин. 1/3 от озеленената площ е 

с дървесна растителност.  

Скатни покриви с наклон до 1:3. 

Прави фасадни фронтове до 

12м. 

Ок 

Рекреационна зона 

за курортни 

дейности 

(разновидност 1) 

30 0,9 50 7 Територия в границите на 

проект ОУП ТСЗ „Миджур“ – 

първи етап 2015-2030г. Допуска 

се изграждане на курортни 

обекти за настаняване и 

подслон, жилищни сгради за 

постоянно обитаване, сгради за 

обществено обслужващи 

дейности, спортни и 

рекреационни обекти и 

съоръжения, курортни паркове и 

други открити зелени площи за 

широко обществено ползване, 

обекти на транспорта и 

комуникациите, както и обекти и 

съоръжения за стопанско и 

инфраструктурно обслужване. 

Мин.50% от озеленената площ е 

с дървесна  растителност. 

Скатни покриви с наклон до 1:3. 

Прави фасадни фронтове до 

12м. 

Ок1 

Зона за 

озеленяване, спорт, 

атракции и 

допълващи ги 

обслужващи 

дейности. 

20 0,4 50 7 Допуска се застрояване само за 

спорт и атракции и конкретно 

допълващите ги обслужващи 

дейности. Две трети от 

озеленената площ е с висока 

дървесна растителност. Площта 

на откритите спортни 

съоръжения влиза в площта на 

усвояване. 

Атр 
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Терени със 

самостоятелен 

устройствен режим 

    Терени със специфични 

особености и изисквания. 

Конкретните устройствени 

параметри се определят с ПУП. 

За терените за опазване на КИН 

важат правила и нормативи за 

устройство на териториите с 

КИН: 

• терени за гробищни паркове 

• терени за инженерно-

техническа инфраструктура; 

• терени за транспортна 

инфраструктура; 

• специални терени; 

• терени с обекти на НКЦ 

Т 

Територии за 

алтернативно 

земеделие 

    Територии за алтернативно 

земеделие с прилагане на 

високотехнологични и 

екологични методи за 

земеделско земеделие. 

Предназначена за био 

земеделие, капково напояване и 

отглеждане на трайни 

насаждения, 

зеленчукопроизводство, билки, 

етерично-маслодайни културни 

и др. Устройват се в 

съответствие с Наредба 19 за 

СЗЗБПП на Министерство на 

земеделието и храните и 

Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството 

на базата на подробен 

устройствен план. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

Състояние на обектите НКЦ (според регистрационните списъци на НАИМ - БАН (АКБ), 
НИНКН и МО) 

№ ПО СПИСЪК НАСЕЛЕНО 

МЯСТО 

ОБЕКТ ВИД СЪСТОЯНИЕ РЕЖИМ 

НИНКН НАИМ 

БАН 

МО 

1   с. Върбово Църка „Св. Йоан 
Кръстител“ 

художествен средно Ткин1 

2   с. Горни Лом Къщата на 

Костадин 
Стоянов 

архитектурно- 

строителен 

разрушени Ткин1 

3   с. Горни Лом Църква „Св. 

Параскева“ 

художествен средно Ткин1 

4   с. Долни Лом Въст. Лагер от 

1850г. 

исторически добро Ткин1 

5   с. Долни Лом Място за 

сражение 1923г. 

исторически за сведение  

6   с. Долни Лом Къща на Ветка 
Кадийска 

архитектурно- 
строителен 

средно Ткин1 

7   с. Долни Лом Къща на Георги 

Татаров 

архитектурно- 

строителен 

лошо Ткин1 

8   с. Долни Лом Къща на Еленко 
Ячков 

архитектурно- 
строителен 

критично Ткин1 

9   с. Долни Лом Къща на 

Костадинка Ел. 

Тодорова 

архитектурно- 

строителен 

критично Ткин1 

10   с. Долни Лом Къща на Евтим 

Марков Татаров 

архитектурно- 

строителен 

разрушени Ткин1 

11   с. Долни Лом Църква „Св. 

Троица“  

художествен много добро Ткин1 

12 0100103  с. Протопопинци Църва „Св. 

Николай“ 

Художествен 

 

лошо Ткин2 

13   с. Репляна Къща на Я. 

Шунин 

архитектурно- 

строителен 

разрушени Ткин1 

14   с. Репляна Къща на Михаил 

Пенин 

архитектурно- 

строителен 

разрушени Ткин1 

15   с. Репляна Къща на Анто 

Огореличов 

архитектурно- 

строителен 

лошо Ткин1 

16   с. Репляна Църква „Свети 

Георги“ 

художествен много добро Ткин1 

17   с. Средогрив Място за 

сражения от 
1850г. 

исторически добро Ткин1 

18   с. Средогрив Къща на Асен 

Тодоров Филипов 

архитектурно- 

строителен 

разрушени Ткин1 

19   с. Средогрив Къща на Кирил 

Трифонов 

Цветков 

архитектурно- 

строителен 

разрушени Ткин1 

20   с. Средогрив Къща на Иван Г. 
Вълчев 

архитектурно- 
строителен 

разрушени Ткин1 

21   с. Средогрив Църква „Св. 

Възвестение 
Христово“ 

художествен добро Ткин1 

22   с. Търговище Църка „Св. 

Николай“ 

художествен средно Ткин1 

23   с. Търговище Къща на Иван 
Костадинов 

Мишин 

архитектурно- 
строителен 

разрушени Ткин1 

24   с. Търговище Къща на Асен 

Гаврилов 
Танюрков 

архитектурно- 

строителен 

средно Ткин1 

25   с. Търговище Къща на Иван 

Цветков Мишин 

архитектурно- 

строителен 

средно Ткин1 

26   с. Търговище Къща на Сава Г. 
Маджаров 

архитектурно- 
строителен 

разрушени Ткин1 

27   с. Търговище Къща на 

Александър 
Василев 

Димитров 

архитектурно- 

строителен 

разрушени Ткин1 

28   с. Търговище Валявицата на 
Иван Ицов Къчин 

архитектурно- 
строителен 

разрушени Ткин1 

29   с. Чупрене Лобно място на 

септемврийци 

исторически лошо Ткин1 
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30   с. Чупрене Къща на Славчо 

Дроцанов 

исторически много добро Ткин1 

31   с. Чупрене Къща на Мика 

Павловска 

архитектурно- 

строителен 

критично Ткин1 

32   с. Чупрене Къща на Любен 

Друмчев 

архитектурно- 

строителен 

лошо Ткин1 

33   с. Чупрене Часовникова кула архитектурно- 
строителен 

много добро Ткин1 

34   с. Чупрене Къща на Ал. 

Николов Некичов 

архитектурно- 

строителен 

разрушени Ткин1 

35   с. Чупрене Църква „Св. 
Николай“ 

художествен много добро Ткин1 

 0100035  с. Върбово Крепости - 

убежища  
 

археологически разрушени Ткин2 

 10002693  с. Върбово Селище в пещера археологически разрушени Ткин2 

 0100063  с. Долни Лом Крепости - 

убежища 

археологически разрушени Ткин2 

 0100111  с. Репляна Кастели археологически разрушени Ткин2 

 0100124  с. Търговище Крепости - 

убежища 

археологически разрушени Ткин2 

 0100103  с. Протопопинци Манастир археологически   

  1в. с. Върбово Паметник на 
загиналите във 

войните (1912-

1913, 1915-1918 и 
1944-1945) 

исторически добро Ткин3 

  2в. с. Долни Лом Паметник на 

загиналите във 
войните (1885, 

1912-1913, 1915-

1918) 

исторически добро Ткин3 

  3в. с. Репляна Паметник на 
загиналите във 

войните (1912-

1913, 1915-1918) 

исторически добро Ткин3 

  4в. с. Търговище Паметник на 

загиналите във 

войните (1912-
1913, 1915-1918) 

исторически добро Ткин3 

  5в. с. Чупрене Паметник на 

загиналите във 

войните (1912-
1913, 1915-1918) 

исторически добро Ткин3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

СПИСЪК С ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ, 

СЪГЛАСНО ДАННИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – 

ЧУПРЕНЕ 

 

1. Път: VID - 1180 

Трасе: III - 102 – Махала Бостаните – Върбово – Чупрене /III – 114/ 

Дължина: 10,400 км – от км 0+000 до км 10+400 

Ширина на пътното платно: 6 м 

Банкети: 0,5 м  

Състояние на пътната настилка: добро 

 

2. Път: VID - 1181 

Трасе: Репляна – Долни Лом 

Дължина: 9,500 км – от км 0+000 до км 9+500 

Ширина на пътното платно: 6 м 

Банкети: 0,5 м  

Състояние на пътната настилка: добро 

 

3. Път: VID - 1182 

Трасе: Долни Лом – Горни Лом 

Дължина: 10,000 км – от км 0+000 до км 10+000 

Ширина на пътното платно: 6 м 

Банкети: 0,5 м 

Състояние на пътната настилка: добро 

 

 

Забележка: 

Обща дължина на общинските пътища на територията на община Чупрене – 

29,900 км, съгласно данните, предоставени от Общинската администрация. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
 

ЗАГУБИ НА ВОДА В ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА ЗА ПЕРИОДА 

2012-2016Г. 

 

 

1. Село Репляна 

За периода 2012-2016г. в с.Репляна се наблюдава намаляване на количеството 

на използваната вода като абсолютни стойности. Загубите на вода (%) за отчетения 

период поддържат сравнително еднакви стойности, като за 2016г. са 54,49%. 

 
Количества доставена / използвана вода в с.Репляна за 2012-2016г. 

Година 
Доставена вода 

/м3/ 

Консумирана вода 

/м3/ 

Загуби на вода 

/%/ 

2012 21 448,00 10 426,00 51,39% 

2013 18 054,00 9 564,00 47,03% 

2014 14 403,00 7 025,00 51,23% 

2015 17 020,00 8 262,00 51,46% 

2016 17 008,00 7 741,00 54,49% 

Източник: “ВиК” ЕООД – Видин (2017г.) 

 

2. Село Върбово 

За периода 2012-2016г. в с.Върбово се наблюдава намаляване на количеството 

на използваната вода като абсолютни стойности. Загубите на вода (%) за отчетения 

период поддържат сравнително еднакви стойности, като за 2016г. са 54,15%. 

 
Количества доставена / използвана вода в с.Върбово за 2012-2016г. 

Година 
Доставена вода 

/м3/ 

Консумирана вода 

/м3/ 

Загуби на вода 

/%/ 

2012 14 033,00 6 894,00 50,87% 

2013 13 003,00 6 211,00 52,23% 

2014 9 701,00 4 707,00 51,48% 

2015 11 386,00 5 520,00 51,52% 

2016 11 637,00 5 336,00 54,15% 

Източник: “ВиК” ЕООД – Видин (2017г.) 

 

3. Село Горни Лом 

За периода 2012-2015г. в с.Горни Лом се наблюдава постепенно намаляване на 

количеството на използваната вода като абсолютни стойности. През последната 

2016г. тази тенденция се променя. Количеството консумирана вода се повишава 

рязко (с близо 30%) и достига стойности по-големи от отчетените в началото на 

периода. Загубите на вода (%) за отчетения период поддържат сравнително еднакви 

стойности, като за 2016г. са 51,85%. 
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Количества доставена / използвана вода в с.Горни Лом за 2012-2016г. 

Година 
Доставена вода 

/м3/ 

Консумирана вода 

/м3/ 

Загуби на вода 

/%/ 

2012 47 281,00 24 028,00 49,18% 

2013 45 966,00 22 683,00 50,65% 

2014 38 017,00 18 453,00 51,46% 

2015 38 516,00 18 909,00 50,91% 

2016 52 193,00 25 130,00 51,85% 

Източник: “ВиК” ЕООД – Видин (2017г.) 

 

4. Село Средогрив 

За периода 2012-2016г. в с.Средогрив се наблюдава запазване на количеството 

на консумираната вода. Загубите на вода (%) поддържат сравнително еднакви 

стойности, като за 2016г. са 51,28%. 

 
Количества доставена / използвана вода в с.Средогрив за 2012-2016г. 

Година 
Доставена вода 

/м3/ 

Консумирана вода 

/м3/ 

Загуби на вода 

/%/ 

2012 15 351,00 7 638,00 50,24% 

2013 13 646,00 6 688,00 50,99% 

2014 10 686,00 5 182,00 51,51% 

2015 12 923,00 6 257,00 51,58% 

2016 13 751,00 6 700,00 51,28% 

Източник: “ВиК” ЕООД – Видин (2017г.) 

 

5. Село Чупрене 

За периода 2012-2016г. в с.Чупрене се наблюдава намаляване на количеството 

на използваната вода като абсолютни стойности. Загубите на вода (%) за отчетения 

период поддържат сравнително еднакви стойности, като за 2016г. са 50,23%. 

 
Количества доставена / използвана вода в с.Чупрене за 2012-2016г. 

Година 
Доставена вода 

/м3/ 

Консумирана вода 

/м3/ 

Загуби на вода 

/%/ 

2012 76 123,00 36 798,00 51,66% 

2013 61 204,00 30 451,00 50,25% 

2014 46 027,00 22 439,00 51,25% 

2015 56 049,00 27 636,00 50,69% 

2016 47 823,00 23 800,00 50,23% 

Източник: “ВиК” ЕООД – Видин (2017г.) 

 

6. Село Долни Лом 

За периода 2012-2016г. в с.Долни Лом се наблюдава запазване на количеството 

на консумираната вода. Загубите на вода (%) поддържат сравнително еднакви 

стойности, като за 2016г. са 50,00%. 
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Количества доставена / използвана вода в с.Долни Лом за 2012-2016г. 

Година 
Доставена вода 

/м3/ 

Консумирана вода 

/м3/ 

Загуби на вода 

/%/ 

2012 22 766,00 11 114,00 51,18% 

2013 20 966,00 11 284,00 46,18% 

2014 19 419,00 9 409,00 51,55% 

2015 20 498,00 9 999,00 51,22% 

2016 21 729,00 10 865,00 50,00% 

Източник: “ВиК” ЕООД – Видин (2017г.) 

 

7. Село Търговище 

За периода 2012-2016г. в с.Търговище се наблюдава запазване на количеството 

на консумираната вода. Загубите на вода (%) в началото на отчетения период са 

много сериозни. Те постепенно намаляват, като за 2016г. достигат 46,49%. 

 
Количества доставена / използвана вода в с.Търговище за 2012-2016г. 

Година 
Доставена вода 

/м3/ 

Консумирана вода 

/м3/ 

Загуби на вода 

/%/ 

2012 29 370,00 6 104,00 79,22% 

2013 19 658,00 5 156,00 73,77% 

2014 24 151,00 6 227,00 74,22% 

2015 21 084,00 7 026,00 66,68% 

2016 12 967,00 6 939,00 46,49% 

Източник: “ВиК” ЕООД – Видин (2017г.) 

 

8. Село Протопопинци 

В с.Протопопинци се наблюдава драстично увеличаване на консумираната вода 

през 2016г. в сравнение с предходните години. За сметка на това загубите на вода 

(%) са значително намалели и към 2016г. са 26,07%. 

 

Количества доставена / използвана вода в с.Протопопинци за 2012-2016г. 

Година 
Доставена вода 

/м3/ 

Консумирана вода 

/м3/ 

Загуби на вода 

/%/ 

2012 9 879,00 1 884,00 80,93% 

2013 8 197,00 1 722,00 78,99% 

2014 2 930,00 1 310,00 55,29% 

2015 2 690,00 1 325,00 50,74% 

2016 14 275,00 10 554,00 26,07% 

Източник: “ВиК” ЕООД – Видин (2017г.) 

 


