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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

1.1. СЪЩНОСТ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА 
ОБЩИНА 
 

1.1.1. ОБХВАТ 

 
Планът за интегрирано развитие на община Чупрене (ПИРО) 2021-2027 г. е 

основополагащ, стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината 

през следващите седем години. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата 

територия на общината – всичките осем населени места. Определени са зони за прилагане 

на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на 

потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини. Планът 

за интегрирано развитие на общината е със средносрочно действие, като времето за 

неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС до края на 2027 

година. 

ПИРО обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво 

с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за развитие, свързани общо от стремежа към 

по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие на територията. 

В съответствие с Методическите указания, основаващи се на Закона за регионалното 

развитие (ЗРР), ПИРО допринася за пространствената, времева и фактическа координация 

и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели 

за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на 

Община Чупрене. 

В системата от стратегически документи ПИРО интегрира регионалното и 

пространственото развитие, служейки като инструмент за определяне на актуалните 

проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на районите, общините и населените места, 

които се отчитат при разработването на инвестиционни програми и финансови 

инструменти, включително съфинансирани от фондовете на Европейския съюз. 
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1.1.2. ЦЕЛ 

 

ОСНОВНАТА ЦЕЛ на Плана за интегрирано развитие на община Чупрене е да 

предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и 

интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие. 

В спецификата на общината се съдържат аргументите за очертаване на нейната визия 

за развитие до края на програмния период. Тези аргументи произтичат от комплексните 

анализи на природните дадености, историята и мястото на общината в регионален и 

национален план от гледна точка на нейното икономическо, социално, екологично, 

културно и управленско ниво на развитие; наличните силни и слаби страни и 

съществуващите проблеми и предизвикателства. Последователността на проучванията, 

направените анализи и изводи в процеса на работата по плана са основната предпоставка за 

формулиране на аргументирана стратегическа част и като краен продукт една конкретна 

програма за действие. 

Планът за интегрирано развитие на Чупрене е оперативен документ, обединяващ 

целите и начините за тяхното постигане, при задължително съответствие с Интегрираната 

териториална стратегия за развитие на Северозападния район от ниво 2. 

ПИРО отговаря на всички нормативни изисквания на действащата законодателна и 

стратегическа рамка на регионалното развитие в България и Европа, очертавайки местната 

специфика и предлагайки ефективни решения за превръщането на Чупрене в една 

устойчиво развиваща се европейска община. 

 

1.2. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНА ЗА 
ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ 

 

Планът за интегрирано развитие на община Чупрене е съобразен с нормативните 

документи, свързани с местното самоуправление, териториалното устройство, опазването 

на околната среда, кадастъра и имотния регистър за територията на общината и в 

съответствие с целите на кохезионната политика на Европейския съюз за периода 2021-2027 

г. 

Стратегическият документ обхваща периода 2021-2017 г. и в него са очертани 

средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други 
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общини. Дефинирана е пространствена, времева и фактическа координация и интеграция 

на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно 

подобряване на социално-икономическото, демографско и екологичното състояние на 

община Чупрене. 

 

1.2.1. НОРМАТИВНА И ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА 
 

Закон за регионалното развитие (ЗРР) 
 

Планът за интегрирано развитие се разработва в съответствие с МЕТОДИЧЕСКИ 

УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА ИНТЕГРИРАНО 

РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА (ПИРО) ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г., издадени на основание на 

чл. 17, т. 9 от Закона за регионално развитие (ЗРР). Указанията имат за цел определяне на 

унифицирани процедури за възлагане, изработване, оценка, одобряване и прилагане на 

плановете за интегрирано развитие на община. 

Съгласно ЗРР плановете за интегрирано развитие на община са част от системата от 

документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие. Те са 

подчинени на документите от по-горните нива – интегрирани териториални стратегии за 

развитие на регионите за планиране от ниво 2 и актуализираната Национална концепция за 

регионално и пространствено развитие. Предвид факта, че се разработват с времева рамка 

от 7 години, това означава че би следвало да очертават средносрочните цели и приоритети 

за устойчиво развитие на общината в съответствие с интегрираната териториална стратегия 

за развитие на региона за планиране от ниво 2 и общия устройствен план на общината (чл. 

13 ЗРР). В този смисъл ПИРО следва да отразява и предвижданията на общия устройствен 

план (ОУП) на общината, в случай че същият е наличен. Към момента на изготвяне на 

ПИРО Чупрене, Общинската администрация е в начален етап по изготвянето на ОУПО и 

настоящият документ няма как да се синхронизира с него. 

Съгласно чл. 13, ал. 4 от ЗРР  ПИРО се приема от общинския съвет по предложение 

на кмета на общината. 
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Други закони, имащи връзка с процеса по разработването на ПИРО 

 

 Закон за туризма - Изменението на Закона за туризма от 2020 г. (ДВ, бр. 17, 2020) 

изисква в програмата за реализация на плановете за интегрирано развитие на 

общините да се включва самостоятелен раздел, който съдържа общинската програма 

за развитие на туризма (чл. 11 от ЗТ). Тя следва да е в съответствие с приоритетите 

на областната стратегия за развитие на туризма и Национална стратегия за устойчиво 

развитие на туризма и стратегиите за развитие на отделни видове туризъм. Важно е 

да се отбележи, че стратегиите на областно ниво не са изготвени и приети, което 

поставя пред трудности местната администрация за изготвянето на програма за 

развитието на туризма, която да е в „съответствие с приоритетите на областната 

стратегия“. В настоящия документ са включени мерки и проекти, които подкрепят 

развитието на туристически дейности в общината, съобразно местните специфики. 

 Закон за местното самоуправление и местната администрация; 

 Закон за административно-териториалното устройство на Република България; 

 Закон за достъпа до обществена информация; 

 Закон за общинската собственост; 

 Закон за общинския дълг; 

 Закон за общинските бюджети; 

 Закон за местни данъци и такси; 

 Закон за водите; 

 Закон за горите; 

 Специализирани административни актове 

 Международни конвенции, ратифицирани от правителството на Р България 

 Списъкът с нормативни актове не претендира за изчерпателност, тъй като един 

голям набор от законодателни документи влияят пряко на развитието на общините 

в Република България. 
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1.2.2. СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ 

 
Едно от изискванията, заложени в действащото законодателство е ПИРО да бъде 

съгласувано с основните стратегически документи на европейско, национално и областно 

ниво. Някои от по-важните, които са взети под внимание при разработването на настоящия 

План за интегрирано развитие, са: 

  

Програма за развитие: България 2030 

 

Програмата е рамков стратегически документ от най-висок порядък в йерархията на 

националните програмни документи, определя визията и общите цели на политиките за 

развитие във всички сектори на държавното управление, включително техните 

териториални измерения. Тя се разработва за период от 10 години и отчита целите и 

предвижданията на политиките на Европейския съюз за съответния период 

  Определени са  три стратегически цели – ускорено икономическо развитие, 

демографски подем и намаляване на неравенствата, за чието изпълнение правителствените 

намерения са групирани в пет области (оси) на развитие и са определени 13 национални 

приоритета. Програмата включва детайлизирани стратегии по приоритетите, индикативна 

финансова рамка, предварителна оценка на въздействието върху основни 

макроикономически индикатори от изпълнението на заложените интервенции, както и 

механизъм за наблюдение и контрол на изпълнението на стратегическия документ. 

 

Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северозападен регион за 
периода 2021-2027 (ИТСР) 

 

Интегрираната териториална стратегия (ИТСР) за развитие на Северозападен регион 

за планиране от ниво 2 е част от системата от документи за планиране на пространственото 

развитие, регламентирани със Закона за регионалното развитие и представлява 

средносрочен стратегически планов документ, който определя политическата, 

икономическата, пространствената и тематична рамка на развитието на региона в годините 

за новия програмен период 2021-2027. 

  Стратегията е разработена в съответствие с Националната концепция за 

пространствено развитие (НКПР) за периода 2013-2025 г. и отчита предвижданията на 

регионално ниво на секторните стратегии в областта на икономическото развитие, 
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здравеопазването, образованието, науката, социалните услуги, транспорта, водния сектор, 

енергетиката, широколентовите комуникации, туризма и околната среда. 

Стратегическите цели и приоритети в ПИРО за развитие на община Чупрене като 

част от Северозападния регион в периода 2021-2027 г. са съобразени с целите и стратегиите 

на Националната програма за развитие България 2030, Актуализираната национална 

концепция за пространствено развитие, както и целите на политиките на Европейския съюз 

за сближаване и регионално развитие след 2020 г. 

 

Цели на устойчивото развитие (ООН) 
 

Целите за устойчиво на ООН, общо 17 на брой, са насочени към преодоляване на 

глобалните предизвикателства, пред които сме изправени. Те предвиждат изкореняването 

на крайната бедност във всичките й форми, ликвидирането на глада и помощ за устойчивото 

развитие на селското стопанство, поощряване на здравословния начин на живот и 

съдействието за благополучието на всички хора, осигуряването на всеобщо и качествено 

образование, рационална употреба на водните ресурси, всеобщ достъп до екологично чиста 

енергетика и др. Постигането на целите предполага да бъдат изпълнени общо 169 

производни задачи в областта на социално-икономическото развитие. 

 

Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие 
за периода до 2030 г. 
 

Методическите указания дефинират изискването при разработването на ПИРО за 

периода 2021-2027 г. да се вземе под внимание разработения проект на „Национална 

стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие“. 

Рамковият документ цели да очертае стратегическата рамка и приоритетни направления за 

адаптация към изменението на климата на национално и секторно равнище в периода до 

2030 г., да дефинира възможни мерки за намаляване уязвимостта на страната от 

климатичните промени и за подобряване капацитета за адаптиране на природните, 

социалните и икономическите системи към неизбежните и проявяващи се с по-силен 

интензитет въздействия от изменението на климата. 
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Съгласно Плана за действие в ПИРО на Община Чупрене са предложени конкретни 

дейности по сектори, като е включена информация за техния приоритет, показатели за 

изпълнение, и отговорни институции. 

Екологичната проблематика е неразделна част от формулираните цели и приоритети 

на Плана за интегрирано развитие на община Чупрене и намира своя конкретен израз в 

мерките, включени в програмата за реализация. В нея са формулирани мерки за адаптиране 

към климатичните промени и за намаляване на риска от природни бедствия, като се отчита 

спецификата на съответната територия. 

 

1.3. ОТГОВОРНОСТИТЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ И ПАРТНЬОРИТЕ ЗА 

РАЗРАБОТВАНЕТО И ПРИЕМАНЕТО НА ПИРО 
 

Общи изисквания към подготовката, съгласуването и приемането на ПИРО 

 

Съгласно ЗРР и Правилника за неговото прилагане няколко са основните фигури в 

процеса на подготовка, съгласуване и приемане на ПИРО – кмета на общината, общински 

съвет, заинтересованите органи и организации - икономическите и социалните партньори, 

както и физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към 

развитието на общината. 

Функцията на организатор при изготвянето и съгласуването на ПИРО има кмета на 

общината, който осъществява координация и контрол по процесите. Съгласно 

Методическите указания с негова заповед се сформира работна група по подготовка, 

изготвяне и одобрение на ПИРО. В нея следва да вземат участие възможно най-много 

представители на заинтересованите страни в общината. Останалите заинтересовани лица 

трябва да имат постоянен достъп до информация за процеса и възможност за даване на 

становища и предложения при изготвянето на ПИРО, а впоследствие и при неговата 

реализация. 

Кметът на общината определя начина за изработване на ПИРО – със собствен 

капацитет и/или с привличане на външни експерти или консултантски фирми. 

По заповед на кмета на общината се провежда обществено обсъждане на проекта за 

ПИРО в тази фаза и на ЕО по реда на чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване 
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на екологична оценка на планове и програми в случаите, в които такава оценка е била 

изискана. 

Общинският съвет е органът, който приема ПИРО на общината и контролира 

осигуряването на съответствие на общия устройствен план с плана за интегрирано развитие. 

Заинтересованите лица имат право да дават аргументирани предложения при изготвянето 

на ПИРО и да получават информация при поискването ѝ. Цялата документация на ПИРО е 

публична, включително протоколите от обсъжданията и срещите на работните групи. 

Одобреният план за интегрирано развитие на община се представя от кмета на 

общината пред съответния областен съвет за развитие в срок до три месеца от неговото 

приемане от съответния общински съвет. ПИРО и решението на общинския съвет за 

неговото приемане се публикуват на страницата на общината в интернет, както и на портала 

за обществени консултации на Министерския съвет. 

 

Изменение и актуализация на ПИРО 

 

Изменение и актуализация на плана се допуска при условията, посочени в ППЗРР, в т.ч.: 

 при съществени промени на икономическите и социалните условия в общината; 

 в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в 

законодателството на ЕС; 

 при съществени промени в национални или секторни стратегии, концепции и 

програми, влияещи върху изпълнението на плана; 

 при приемане или изменение на бюджета на общината и утвърждаване на 

индикативните разчети за средствата от Европейския съюз се актуализира и 

програмата за реализиране на плана. 

Същевременно, актуализация на програмата за реализация на плана може да бъде 

извършвана периодично въз основа на изводите и препоръките в годишните доклади за 

наблюдение с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението му и 

постигане на целите и приоритетите за развитие. Периодичната актуализация на програмата 

за реализация и приложенията към нея се извършва с цел включване на нови мерки, 

дейности, проекти или източници на финансиране. Така например, в случай на възникнала 

възможност за включването на допълнителни ресурси – средства от оперативните програми 

за периода 2021-2027 г. или от други национални или донорски проекти и програми, при 
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актуализацията на програмата за реализация могат да бъдат идентифицирани допълнителни  

проектни идеи, които да бъдат финансирани с допълнителните ресурси. Допълнителни 

мерки, дейности и проекти/проектни идеи се включват в програмата или приложенията към 

нея само чрез обосновка на приноса им към постигането на целите и приоритетите на плана 

при спазване на принципа на интегриран подход. 

Изготвеният актуализиран ПИРО се приема при условията и по реда за изработване 

и приемане на плана. 

 

Наблюдение и оценка на ПИРО 

 

Наблюдението на плана се осъществява в съответствие с разпоредбите на ППЗРР. 

Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на ПИРО чрез 

разработване на годишен доклад за всяка година от действието на плана. Съгласно 

изискванията на ЗРР, за изпълнението на всеки ПИРО се извършва последваща оценка не 

по-късно от една година след изтичането на периода на неговото действие. Последващата 

оценка включва: 

1. Оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; 

2. Оценка на общото въздействие; 

3. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

4. Изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно 

развитие. 

Съгласно чл. 33 от ЗРР в средата на периода на действие на ПИРО се изготвя и 

междинна оценка, която включва следните елементи: 

1. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението; 

2. Оценка на степента на постигане на съответните цели; 

3. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

4. Изводи и препоръки за изпълнението на съответния документ. 

 

1.4. Структура на плана за интегрирано развитие на община Чупрене  
 

Структурата на плана за интегрирано развитие на община Чупрене е изцяло 

съобразена с разпоредбите на чл. 13 от ЗРР и методическите указания за разработване и 
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прилагане на ПИРО 2021-2027 г., публикувани от МРРБ, посочена по-долу. Тя е изцяло в 

синхрон с най-добрите практики на стратегическото планиране на териториите. 

 

Част I. Въведение 

Част II. Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и 

екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на съответната 

община; 

Част III. Цели и приоритети за развитие на общината за периода 2021-2027 г.; 

Част ІV. Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и 

заинтересованите страни и формите на участие в подготовката и изпълнението на 

ПИРО при спазване на принципите за партньорство и осигуряване на информация и 

публичност; 

Част V. Определяне на зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на 

идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на 

възможностите за сътрудничество с други общини -приоритетни зони за въздействие 

Част VI. Програма за реализация на ПИРО и описание на интегрирания подход за 

развитие; 

Част VIІ. Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към 

климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия 

Част VIIІ. Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО; 

Част IX. Приложения 

 

Планът за интегрирано развитие на община Чупрене 2021-2027 г. има характер на 

отворен документ, който може да се развива, усъвършенства и актуализира в съответствие 

с динамично променящите се условия. 

  Планът за интегрирано развитие на Община Чупрене за периода 2021 – 2027 г. е 

обсъден и е приет от Общинския съвет по предложение на кмета на Общината с решение 

№ 152 взето с протокол №21 от 26.03.2021 г. 

 



22 

 

1.5. ПОДХОДИ И ПРИНЦИПИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО 
НА ПИРО 

 
Подходи 

 

В процеса на разработването на Плана е приложен основно интегрираният подход 

на развитие – подход на тясна координация на различните публични политики и на 

различните секторни дейности за въздействие на базата на местните специфики. 

Микроикономическият климат, демографските характеристики, пазарът на труда, 

заетостта, транспортната инфраструктура, качеството на околната среда, образованието, 

здравеопазването и много други елементи си взаимодействат в непрекъсната корелация, за 

да формират цялостната картина за текущото състояние и бъдещото развитие на община 

Чупрене. 

  Разработването на плана се основава още на „стратегическия подход“, 

„териториалния подход“, както и на „ориентирания към резултатите подход“. 

Както приложените подходи, така и следваните принципи при разработването на 

плана са в пълно съответствие с нормативните изисквания, целите и приоритетите на 

социално-икономическото и пространственото развитие на общината, като интегрална част 

от СЗР. Планът е съобразен със специфичните изисквания за прилагане на нормативните 

документи, регламентиращи дейностите на местното самоуправление, териториалното 

устройство и опазването на околната среда. 

         В рамките на разработването на ПИРО са приложени доказани теоретични 

постановки и методологически подходи за стратегическо планиране на устойчивото 

общинско развитие. Проучени и използвани са съвременните практики за подготовка на 

стратегически документи, изготвянето на комплексни анализи, синтезни оценки и 

прогнозиране на развитието съобразно наличните обстоятелства. Внимателно са подбрани 

инструментите за реализация на плана, изградени на основата на прилаганите европейски 

подходи, но и на реалните опит и умения за управление на проекти в българските общини, 

включително структурите на местното самоуправление, неправителствения и частния 

сектори. 

Този способ за изграждането на един стратегически документ гарантира 

имплементирането на съвременни идеи, които са измерими и изпълними. 
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Принципи 

 

 Принцип на структурираност. Планът за интегрирано развитие е съвкупност на 

смислово, функционално и хронологично свързани елементи. Използван е 

утвърдения метод за последователно надграждане на първоначален анализ, 

синтезирани оценки, обоснована стратегия и оперативни инструменти за реализация. 

 Принцип на интегрираност. Изследванията и изводите на ПИРО касаят 

разнообразните социални, икономически, екологични, културни и управленски 

проявления на местното развитие. 

 Принцип на точност и обоснованост. Приложените анализи се основават 

преобладаващо на официална статистическа информация. Използвани са данните от 

текущата статистика на НСИ, както и други официални източници – ДБТ, ОДЗ 

„Видин“, БНБ, Областно пътно управление, ДФЗ, РИОСВ, РЗИ, ВиК и други 

институции. Същият принцип е използван и при дефинирането на системата от 

индикатори, с оглед на нейната реална приложимост и резултатност. 

 Принцип на публичност. Активният контакт и обмен на идеи със заинтересованите 

страни е ръководен принцип във всички дейности от обхвата на ПИРО. Съвместно 

са проследени характеристиките на общината, идентифицирани са проблемите и 

потенциалите, формулирани са стратегическите предложения и са положени 

основите за сътрудничество с оглед на реализацията на ПИРО. 

 Принцип на ориентираност към националните цели – стратегическите цели и 

приоритети на ПИРО са в абсолютно съответствие със заложените в националните 

стратегически документи за развитие на България до 2030 г. 

 Принцип на стратегическото съгласуване – за успешното реализиране на 

настоящия стратегически документ е необходимо правилно съгласуване и добра 

координация между цели, възможности, налични ресурси и условия на 

обкръжаващата среда. 
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II. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ И АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО, 
СОЦИАЛНОТО И ЕКОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ, НУЖДИТЕ И 

ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 

2.1. ОБЩА ПРИРОДОГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА 
ОБЩИНАТА 

 

2.1.1. Географско местоположение и граници 

 

Община Чупрене е разположена в Северозападната част на България непосредствено 

до границата на Република Сърбия. Общината е най-отдалечената от областния център 

Видин и граничи с общините Чипровци (обл. Монтана), както и общините Ружинци, 

Белоградчик и Димово – част от област Видин (фиг. 1). Общината е четвърта по големина 

територията на Видинска област от общо 11 с обща площ 327.316 km2. Това прави 10,7% от 

общата площ на област Видин – 3054,405 km2. 

 

 
Фигура 1 Географско положение на община Чупрене 
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Най-северната точка на общината на общината е източно от пещерата „Лепеница” 

на 43.603° с.ш. и 22.701° и.д., а най-южната – вр. Мартинова чука с координати 43.386 с.ш°. 

и 22.747° и.д., разположен на границата между общината, държавната граница с Република 

Сърбия и община Чипровци. Разстоянието по права линия между тези две крайни точки е 

24.4 km.  

Най-източната точка на община Чупрене е с координати 43.516° с.ш. и 22.833° и.д., 

разположена в землището на село Долни Лом, където се събират границите между 

общините Чипровци, Чупрене и Ружинци. Крайната западна точка на общината – вр. 

Хайдушки камен с координати 43.463° с.ш. и 22.575° и.д., разположен в землището на село 

Чупрене на границата между общината, държавната граница с Република Сърбия и община 

Белоградчик. Разстоянието по права линия между крайните източна и западна точки е 21.6 

km.  

Във физикогеографско отношение най-голямо значение оказва близостта до 

високите Чипровска (с вр. Миджур 2168 m) и Светиниколовска планина (Хайдушки камък, 

1742 m) Територията на общината обхваща части от Главната Старопланинска верига и 

Предбалкана, които са определящи за нейния природогеографски облик.  

По шосе, общинският център се намира на 65 km от държавната граница със Сърбия 

(при ГКПП Връшка чука) и на 84 km от Дунав-мост II Видин – Калафат, на границата с 

Румъния. Най-големите, в демографско отношение1, градски общини, до които общинския 

център Чупрене има най-бърз достъп са Зайчар (56 хил.) Княжевац (29 хил.), Пирот (58 хил.) 

и Крайова (279 хил.). Разстоянията са показани в таблица 1. 

 
Таблица 1 Разстояние до големи регионални центрове извън България 

Държава  Община  Разстояние  
Сърбия  Зайчар 78 km 

Сърбия  Княжевац 116 km 

Сърбия  Пирот 178 km 

Румъния Крайова 174 km 

 

Най-краткият път между общинския център и Видин е 74 km. Разстоянието до 

столицата София е 148 km.  През територията на общината не преминават автомагистрали 

или важни международни пътища. Първокласният Републикански път I-1 (ГКПП Видин - 

                                                 
1 http://brojstanovnika.cu.rs  

http://brojstanovnika.cu.rs/
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ГКПП Кулата) е разположен на около 19 km от общинския център. На базата на 

гореизложеното може да се обобщи, че територията на община Чупрене има периферно 

географско положение поради своята отдалеченост от големи икономически центрове. 

 

2.1.2. Геология и релеф 

 

Изграждащите зоната скални комплекси са представени от стари вулканогенни и 

седиментни скали (палеозойски гранитоиди, дайкови скали, конгломерати, пясъчници и  

варовици) с различни фациеси и възраст. Старопланинските палеозойски гранитоиди са 

представени от гранити, гранодиорити, кварцдиорити, диорити, габродиорити и 

плагиогранити. Те изграждат Белоградчишкия плутон, дълъг 20 km и широк около 8,5 km. 

Горнопалеозойските скали от карбона и перма са представени от конгломерати и 

пясъчници, разположени в землището на село Върбово в местностите „Лепеница” и 

„Нарътине”.  

Широко развитие в зоната имат мезозойските седименти, които са представени от 

променени и непроменени пясъчникови и карбонатни скали. Триаските скали са 

представени от кварцови конгломерати, грубозърнести пясъчници, варовити пясъчници и 

варовици. Палеогенските скали заемат синклиналните понижения и са представени от 

варовици и песъчливи варовици. Най-младите в геоложко отношение неогенски скали 

заемат котловинните дънна и долинните разширения на реките в подножията на 

предпланините. Алувиалните наслаги изпълват речните долини на реките Лом, Чупренска 

и Стакевска. 

 Преобладаващият релеф на общината е ниско и среднопланински, силно пресечен в 

западната част на общината и с голяма разлика в надморските височини (фиг. 2).  
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Фигура 2 Релеф на община Чупрене 

Най-високата точка в общината вр. Миджур – 2 168 m, а най-ниската точка е при 

вливането на р. Чупренска в р. Лом, в близост до махала Фалковец – 220 m. Надморската 

височина намалява в посока от запад на изток и от юг на север. 

Според морфографската подялба на страната територията на община Чупрене 

попада към Предбалканската и Старопланинската морфоструктурна зони. Предбалканската 

зона (обособена от Бончев, 1940) се характеризира с ниски и средновисоки планини, 

котловини и долинни разширения, които са преходна зона между Дунавската равнина и 

Главната Старопланинска верига. Гламите ясно очертават северната граница на 

Предбалканската зона, а на юг границата преминава през Върбовската седловина, през 

седловините на селата Чупрене, Репляна и Долни Лом, за да достигне водосбора на река 

Огоста при село Превала. Преобладаващите ридове са разположени в посока северозапад-

югоизток. Най-високата глама е Върбовската (Студени връх 1022 m). Следват (от запад на 

изток) – Клюн (909 m), Болван (825 m), Реплянска глама (924 m). Те са разделени от 

надлъжно и напречно развити речни долини, някои от които образуват тесни и дълбоки 
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речни проломи. Най-голям пролом на територията на общината е Ломският (при с. Долни 

Лом).    

Поради широкото разпространение на карбонатните скали, в Предбалканската зона 

са разпространени множество карстови форми на релефа - пещери, карни полета, ували, 

понори и др. Речните тераси са с различни площи и височини. Най-широко развитие има 

терасата между 3 и 5 m главно в надлъжните речни долини. По-слабо е развитието им в 

напречните долини.   

Ридовете в моноклиналната редица са с преобладаващо стръмни северни склонове и 

по-полегати южни. Склоновите откоси по гребените на много места са отвесни (Студени 

връх, Клюна, Болван). От геоморфоложка гледна точка това са едностранни куести. 

Главната Старопланинска верига (в обхвата на Светиниколовска и Чипровска 

планина) е представена от Берковският антиклинорий, състоящ се от диабаз-филитоидната 

формация и гранитоидни скали. Ядката му е формирана  през палеозоя, а мантията – през 

мезозоя. Северното бедро е тектонски преработено, тъй като общото полягане е в северна 

посока. Южните склонове са по-запазени, а наклонът им варира между 15 и 60  градуса. 

През неогена са формирани 4 денудационни повърхнини. Над тях се извисяват и най-

високите върхове на територията на общината – вр. Миджур 2168 m, вр. Оба (Дупляк) 2033 

m, Мартинова чука 2011 m, Орлов камен 1994 m, Реплянска църква 1969 m,  вр. Остра чука 

1967 m, Шиля чука 1711 m. С потенциал за бъдещо развитие е Светиниколовският проход 

1378 m, който в миналото е бил свързваща точка с град Пирот.  

 

2.1.3. Полезни изкопаеми 

 

В община Чупрене не се експлоатират полезни изкопаеми със стопанско значение. 

Тяхното формиране е тясно свързано с геоложкия строеж и с литоложките особености на 

територията. До средата на 60-те години на ХХ в. землищата на села Чупрене Горни лом са 

се добивали медни руди, които са формирани в резултат на процесите на орудяване в 

Западна Стара планина. В с. Горни Лом в миналото е функционирала флотационна фабрика. 

Към настоящия момент добивите са прекратени поради ограничените залежи и ниското 

метално съдържание. 
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2.1.4. Климат 

 

Климатът на разглежданата територия попада в умерено-континенталния пояс 

(География на България, 2002) в климатичния район на Предбалкана. Средната януарска 

температура на въздуха е -2,1° С (табл. 2).  

 
Таблица 2 Средномесечна температура и валежи при ст. Белоградчик 

Показател Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д Год. 

Темп. °С      - 

2,1 

- 

0,3 
4 10,3 15,1 18,5 20,9 20,8 16,8 10,7 5,3 0,4 10,0 

Валежи 

(mm) 
42 36 44 72 94 91 55 50 54 56 54 50 694 

 

Средната юлска температура на въздуха е около 20,9° С (фиг. 3).  

 

 
Фигура 3 Годишна динамика на температурата на въздуха 
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Поради специфичния релеф и местоположение територията на общината попада в 

две климатични области: умереноконтинентална и планинска. В умереноконтиненталната 

климатична област влизат преобладаващо източната част на общината и повечето населени 

места. Това са части от Западен Предбалкан. В планинската климатична област, влиза 

западния дял на Стара планина, където надморската височина достига 2168 м. Планината 

играе роля на висока орографска бариера, която променя въздушните маси във височина. 

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

съществуващите речни долини. 

Годишната сума на слънчевото греене варира от 2000 до 2250 ч. Това представлява 

около 50% от възможната продължителност на слънчево греене, която би се наблюдавала 

при съвсем безоблачно небе и напълно открит хоризонт. Най-ниско ниво от 1750 ч. се 

наблюдава в най-високите части на планинското било. Максимум на продължителността на 

слънчево греене е през месец юли /за високопланинския пояс - през м. август/, а минимумът 

- през м. декември. Годишната сумарна слънчева радиация е около 133 ккал/см2, което 

обуславя голямо количество топлина, получавано чрез нея. Районът се характеризира с 

добра радиационна характеристика. 

Снежната покривка в ниските части на общината е непостоянна и се задържа за 

няколко седмици. Във високите част на Стара планина снежната покривка се съдържа до 6 

месеца и има устойчив характер. 

Абсолютната минимална температура, измерена в ст. Белоградчик (най-близката 

съществуваща до общината), намираща на около 19 km от с. Чупрене, е -35,5° С, 

максималната +43,5° С. Средната многогодишна температура на въздуха е 10,8° С. При ст. 

Белоградчик средногодишната сума на валежите е 694 mm. Максимумът на валежите е през 

май – 94 мм, а минимумът през февруари – 36 mm. През топлото полугодие валежите са 

повече от студеното, което обуславя по-високите водни стоежи през това време на годината  

(таблица 3, фиг. 4). 

 

Таблица 3 Сезонно разпределение на валежите ( %) при ст. Белоградчик 

ЗИМА ПРОЛЕТ ЛЯТО ЕСЕН Година  
18 30 28 23 100 

 

Обобщена климатограма на най-близко намиращата се до общината станция е 
представена на фиг. 4.   
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Фигура 4 Климатограма за ст. Белоградчик (по данни на НИМХ) 

Динамиката в преноса на въздушните маси е повлиян най-вече от особеностите на 

релефа и на регионалната атмосферна циркулация. В общината преобладават почти през 

цялата година западните, северни и северозападни ветрове със средна годишна скорост 1,6 

м/сек. Най-силни са ветровете през февруари - 1,9 м/сек., а най-тихо е времето през 

декември 1,4 м/сек. Високата средна скорост на вятъра спомага за разсейването на 

вредностите в атмосферата от ниски източници. Честотата на северозападните ветрове в 

процент от общия брой на случаите с вятър е 50%, а сумарната честота на западни, северни 

и северозападни ветрове възлиза на 73% от случаите. Случаите с тихо време са много нисък 

процент, благодарение на което вредните вещества, емитирани от източници в населеното 

място не се натрупват в приземния въздушен слой. Роза на ветровете на общинския център 

е показана на фиг. 5.  

 



32 

 

 
Фигура 5 Роза на ветровете на Чупрене (по данни на: https://www.meteoblue.com) 

 

2.1.5. Води 

 

Наличните водни ресурси на територията на общината са формирани от 

повърхностни и подземни води. Географското разположение на Община Чупрене обуславя 

наличието на собствени водни ресурси, генерирани от снеговете и валежите. На 

територията на общината извират и текат две големи реки Лом и Чупренска (фиг. 6).  

 

https://www.meteoblue.com/
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Фигура 6 Речна мрежа на община Чупрене 

Река Чупренска извира от Светиниколовска планина и в горното си течение в нея се 

вливат по-големите ѝ притоци – Манастирка, Голема река, Мала равна и Буковец. В 

западната част на общината, от подножието на вр. Миджур извират Равна река, Бърза река, 

Лева река и Краставичка. От тяхното сливане в землището на с. Горни лом се формира най-

голямата река в общината – р. Лом. В източна посока в реката се вливат левите ѝ притоци 

Чупренска и Стакевска река. Останалите реки и потоци са къси и с непостоянен дебит. 

Речният отток е непостоянен, а реките имат дъждовно-снежен режим с пролетен максимум 

и есенен минимум. Годишният отток варира между 7 l/s и 11 l/s. С коефициент на вариации 

0,5-0,6, отразяващо влиянието на континенталния климат. 

Периодите на пълноводие и маловодие са се утвърдили като важни абиотични 

фактори на средата. Пълноводието продължава 4-5 месеца като обемът на оттока, 

представлява 60-70% от годишния. Поради неравномерното разпределение на валежите, 

времето на пълноводие е различно. Периодът на маловодие настъпва в началото на лятото 

и продължава 3-4 месеца, като обемът на формиралия се отток е 10% от годишния. През 



34 

 

този период голяма част от по-малките повърхностни течения пресъхват. 

Продължителността на повтаряемост на пресъхването им е от 1 до 3 години. 

Подпочвените води на територията на общината не са със стопанско значение (фиг. 

7).  

 
Фигура 7 Находища на подпочвени води в Северозападна България (Източник: МОСВ) 

При съществуващите геоложки и климатични условия с най-съществен дял от 

подземните води са карстовите. Те са широко разпространени в целия Предбалкан поради 

структурните особености на природната област и участието на карбонатните скали с 

различна възраст. По цялото протежение на гламите от запад на изток са формирани 

няколко района с карстови извори. Те са част от водите в Западния Балкан с код 

BG1G0000TJK044, като общата им площ възлиза на 3339 km2 (МОСВ).  
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Площта на зоната им на подхранване е 3352 km2, средният модул на подземния отток 

е 5,0 l/s/km2. По-големите басейни в тази част на антиклиналата са разположени в, 

Белоградчишкия венец. Карстовите води в този район се свързват под сарматските наслаги 

и образуват непрекъсната ивица. 

В южното подножие на антиклиналата в близост до с. Долни Лом се намира 

карстовият извор „Печ”. Той практически не се използва за стопански нужди. При него 

дебитът варира от 67,6 l/s  през месец септември до 181 l/s през май (фиг. 8).  

 

 
Фигура 8 Многогодишен режим на карстов извор „Печ” 

На фигурата се вижда, че максимумът при карстовия извор се проявява през месец 

февруари като до края на годината нивото му се понижава и покачва сравнително слабо, за 

да достигне минимума си през месец декември. 

Други карстови извори от тази поредица са Трите селски кладенци в с. Търговище. 

Те се използват за водоснабдяване. Имат общ дебит 132 l/s, а средната им температура е 

10,9° С. 

Последният по-значителен карстов извор, който се подхранва от водите в 

Белоградчишката антиклинала, е „Врелото” недалеч от с. Ружинци. Той е разположен на 4 

km западно от селото по поречието на р. Лом. Каптиран е с цел водоснабдяване. Дебитът 

му варира през годината от 5,43 l/s (през месец август) до 20,0 l/s (през април). Средната му 

стойност е 11,2 l/s (фиг. 9). Температурата на водата му е относително постоянна и варира 

в малки граници през годината от 10,6° С (октомври) до 11,25° С (юли). 
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Фигура 9 Месечно изменение на дебита на извор „Врелото” до с. Ружинци 

 

Порни води. Разпространението на този вид подземни води в целия Предбалкан, 

включително и в Белоградчишката антиклинала е ограничено, тъй като те са се акумулирали 

в алувиалните и пролувиалните отложения и в пясъците на миоцена. Разпространението на 

тези отложения е ограничено и затова и порните води на са разпространени.  

Пластово-Пукнатинни води. В тази част на Предбалкана те са много слабо 

застъпени. Масивните и метаморфни скали са разпространени повече в Централната и 

Източна част на Предбалкана, а в района на Белоградчишката антиклинала заемат 

незначителен дял. Все пак на места в седиментните скали се срещат пластово-пукнатинни 

води. С най-голяма водообилност и практическо значение като водоносни хоризонти се 

очертават скалите с пясъчниково-варовит тип с аптска, ургонска и лиаска възраст. В този 

тип скали преобладават предимно капилярните и суперкапилярните пукнатини и такива със 

значителни размери, до няколко сантиметра, получени в резултат от излужването на 

варовитото вещество и разширяване на първичните пукнатини.   

Основен потребител на вода в община Чупрене е населението. Използването ѝ за 

промишлени нужди е нулево, поради липсата на промишлено производство. В момента и 

земеделието е в период на силна стагнация, като е ориентирано главно към 

самозадоволяване на собствени нужди. Поради тази причина земеделието не се явява голям 
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потребител и съответно замърсител на вода. Прогнозите за развитието на общината не сочат 

съществено нарастване в този сектор през близките години. 

В същото време природните дадености дават възможност за развитие на туризма. 

Този рекрeационен потенциал към момента не е оползотворен достатъчно,, но в бъдеще при 

една положителна промяна, вероятно ще доведе до съществено нарастване на 

водопотреблението през туристическия сезон. 

Водата подавана за питейно-битови нужди на населението на община Чупрене, 

отговаря на изискванията на БДС 2823-83 г. На територията на общината няма населено 

място в което да не е изградена водоснабдителна мрежа. Водата, която се използва от ВиК 

е 100% от повърхностни води – каптажи и планински водохващания. Подаването за 

населените места е гравитачно. При необходимост се използва помпажна вода от с. 

Търговище и с. Долни Лом. 

Подмяната на старата водопроводна мрежа, през последните години се извършва с 

бързи темпове и загубите на питейна вода драстично намаляват. Оформя се, обаче 

тенденция на намаляване на водопотреблението в общината поради намаляване на 

населението. 

 

2.1.6. Почви 

 

В почвено географско отношение районът попада към Старопланинската провинция, 

където най-широко са разпространени сиви горски почви (Luvisols), кафяви планински 

горски почви (Cambisols) и тъмноцветни планински почви (Mollic cambisols). 

Сивите горски почви са разпространени в северната част на общината. Развити са 

върху хълмист и нископланински релеф, при по-влажен умерено-континентален климат и 

широколистна растителност. Тъмносивите горски почви  са образувани са върху 

льосовиден субстрат и редки смесени широколистни гори. Те са с най-мощен хумусен 

хоризонт (до 45 cm), който е с троховидна до едротроховидна структура. Имат и мощен 

илувиален хоризонт (80-110 cm), който е с по-тежък механичен състав. Хоризонт С е 

карбонатен. Съдържанието на хумуса е 2-3%, като в дълбочина на профила намалява. 

Реакцията е слабо кисела в безкарбонатните хоризонти и слабо алкална в карбонатните 

хоризонти. Сивите горски почви са свързани с по-активното почвообразуващо участие на 

горската растителност. Те се отличават с маломощен хумусно-елувиален (25-30 cm) и 
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мощен илувиален (80-120 cm) хоризонт. Имат ниско хумусно съдържание. Реакцията е 

слабо до средно кисела. Светлосивите (псевдоподзолисти) горски почви са образувани под 

влиянието на широколистни дъбови гори върху безкарбонатни или слабо карбонатни 

материали. Отличават се с ниско съдържание на органично вещество в повърхностния слой. 

Реакцията е кисела. 

Кафяви планинско-горски почви (Cambisols). Тези почви са най-широко 

разпространените в в планинската част на общината. Те са кисели почви със слабо 

натрупване на глина в преходните хоризонти, с лек механичен състав и наличие на 

метаморфен В-хоризонт. Според на хумусния хоризонт кафявите планинско-горски почви 

се делят на 2 подтипа: светли и тъмни. Тъмноцветни планинско-горски почви (Mollic 

cambisols). Този тип почви имат специфичен дълбок профил и мощен хумусен хоризонт. 

Те се определят като подтип на камбисолите (Mollic cambisols). Тези почви имат мощен 

хумусен хоризонт (от 40 до 60-80 cm) и тънък В-хоризонт (при съотношение В:А = 1:0,5). 

Различават се от кафявите планинско-горски и преди всичко от тъмните кафяви планинско-

горски почви с много мощния си и богат с органично вещество хумусен хоризонт и по-

дълбок профил. Тъмноцветните планинско-горски почви са разпространени в горната част 

на средния лесорастителен пояс под гори от клек, смърч и бук с подлес от храстово-тревни 

видове като боровинка, власатка, полевица, мъхове и др. Тези почви заемат значително 

място и в долната част на високопланинския пояс, като освен това се вклиняват в зоната на 

кафявите планинско-горски почви.  

В по-малка степен с разпространени планинско-ливадни почви (Umbrosols), 

рендзини (Calcaric), ранкери (Umbric.Leptosols) и литосоли (Lithic Leptosols). Планинско-

ливадните почви са тъмни им цвят има силна зачименост, рохкавост и високо съдържание 

на хумус – 10 до 30%. Почвеният профил е непълен, органогенните хоризонти лежат 

непосредствено върху скалния рохляк (елувий) или пролувия. Цветът им е тъмен, а 

дебелина най-често е до 60-80 cm, като са пронизани от кореновата система на тревната 

растителност. В зависимост от натрупването и свойствата на органичното вещество те се 

разделят на три подтипа – обикновени (чимести), торфенисти и черноземовидни. Според 

тези показатели, както и по дълбочина на профила, те се отделят от ранкерите, които са с 

дълбочина до 40 cm. 
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Литосолите, ранкерите и рендзините са представители на т.нар. плитки почви. 

Подтип литосоли са най-плитките почви в страната. Имат неизразен и слабо развит А-

хоризонт с мощност до 10 cm, разположен направо върху напуканата или компактната 

твърда скала. Подтип ранкери са плитки, слабо развити и кисели почви, образувани на 

маломощен елувий от силикатни скали. Дълбочината на профила е от 10 cm до 30-40 cm. 

Имат само А-хоризонт, разположен върху твърдата скала. На цвят са тъмнокафяви до черни. 

 

2.1.7. Флора и фауна 

 

Флора 

 

Община Чупрене попада в обхвата на два биогеографски района – Предбалкански 

и Старопланински. От горската растителност в северната част на общината преобладават 

благунови съобщества и смесени гори от цер и космат дъб. В тези съобщества участват 

формации на мъждрян и келявия габър. Южните склонове на гламите са покрити с гори и 

съобщества с горун и келяв габър. В източна посока растителността се променя със смесени 

гори от космат дъб, вергилиев дъб и келяв габър. По долинните склонове на реките та 

формирани компактни масиви от воден габър. Специфичен тип флора се формира по 

склоновете на гламите изградени от карбонатни скали. Благодарение на специфичните 

микроклиматични условия и геоложките особеност е разпространена уникална за общината 

термофилна растителност. Тя е представена от тревна медитеранска и субмедитеранска 

растителност. Стоянов (1941) нарича тези територии субмедитерански оазиси. Така 

например Белоградчишкият венец е място, в което участват много субмедитерански 

елементи – обикновеният брей, напластеният котонеастер, четинолистият равнец, 

бръшлянолистно ботурче, кукуряк, петнист змиярник. Присъствието на драка на 

значителни пространства свидетелства за деградирането на горската растителност като 

последен етап на преминаване към вторично остепнени тревисти съобщества. Върху 

карбонатните терени преобладават ксеротермните тревни формации на белизмата, 

луковична ливадина и садината. В равнинната част и във вътрешно планинските 

котловинни полета са възникнали други производни тревни съобщества доминирани от 

пасищен райграс и троскот. 
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Един от малкото ендемични видове в района е Белоградчишката рунянка. Тя се 

среща в района на гр. Белоградчик на 500-550 м н.в. Популацията на растението се състои 

от малки групи и единични растения и включва няколкостотин до няколко хиляди индивида 

(фиг. 10). 

 
Фигура 10 Ареал на Белоградчишката рунянка (по данни на МОСВ и БАН) 

 

Друг балкански ендемит е Красивокошничкова (тъмнопурпурна) метличина (фиг. 

11) Тя вирее по варовити, каменисти места в пояса на ксеротермните дъбови гори. 

Единствените две известни популации в България са с обща площ около 2000 m2. На 

територията на общината в местноста Бекинска Шобърка (в близост до резерват „Чупрене“) 

са описани 15 цъфтящи индивиди. 
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Фигура 11 Ареал на Красивокошничкова (тъмнопурпурна) метличина (по данни на МОСВ и БАН) 

 

Стефчовата тлъстига е друг балкански ендемит, характерен за общината – около 

Белоградчишки скали и по склоновете на Светиниколовска планина (фиг. 12). 

 
Фигура 12 Ареал на Стефчовата тлъстига (по данни на МОСВ и БАН) 
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В землищата на селата Долни Лом, Търговище и Върбово на надморска височина 

450–900 m по варовити скали край реки, в суходолия и на скални венци, обикновено на 

северно изложение се среща сръбската рамонда. Образува силно фрагментирани 

популации, с численост от няколко десетки до няколкостотин индивида.  

На юг границата със Старопланинския район започва с постепенната смяна на 

дъбовите гори с тези на обикновения бук. Старопланинският район обхваща териториите 

на юг от Предбалкана и включва Светиниколовската и Чипровска планина. 

Старопланинският биогеографски район в преобладаващата си част принадлежи към 

лятнозелените гори и храсти и в по-малка степен към биома на иглолистните гори. В най-

високите точки на общината преобладават елементи на алпийско-тундровата растителност. 

Планинският облик на района предполага наличието на изразена височинна поясност в 

разпределението на растителността. В най-ниската част от склоновете на Стара планина 

доминират дъбовите гори, съставляващи формацията на горуна. По най-високите части на 

Чипровска и Светиниколска планина се срещат и представители на иглолистните гори. 

Добре запазените гори от обикновен смърч (най-северно разположените в България) са 

причина за обособяването на резерват Чупрене през 1973 г.  

По билото на планината съществуват субалпийски храстови съобщества от клек. 

Отделни петна от него се срещат в района между връх Мартинова чука (Чипровска пл.) и 

връх Шиля чука (Светиниколовска пл). По билото има запазени съобщества от зелена елша, 

силезийски върба и миртолистен рододендрон. Вторично разпространение по билото на 

планината е получила формацията на сибирската хвойна опожарявана през последните 

десетилетия за увеличаване на планинското пасищно животновъдство. Непосредствен 

ефект от тези действия е драстичното засилване на ерозионните процеси. По северните 

склонове на Стара планина се срещат и съобщества от черна боровинка, червена боровинка 

и синя боровинка. Тревната покривка в алпийския пояс на района е съставена от мощна 

власатка, обикновена полевица, виолетова метлица и др. Ограничени пространства по 

билото на планината са заети от торфища със съобщества доминирани от острици, пущици 

и сфагови мъхове. 
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Фауна  
 

Фауната на общината е представена от елементи на Предбалканския и Балкански 

биогеографски райони.  

В Предбалканския район от насекомоядните бозайници типични представители са 

таралежът, европейската къртица, водна земеровка, малка белозъбка. Други често срещани 

бозайници са дива свиня, сърна, благороден елен,  катерица, див заек, сляпо куче, лалугер. 

От хищниците много характерни са чакалът, лисицата, вълкът, язовецът, видрата, бялката, 

златката, черният пор, невестулката и др.     

Във водите на района се срещат малочетинести червеи, пиявици, белодробни 

охлюви. Характерните подземни карстови форми се отличават с някои реликтни и 

ендемични видове. Сухоземната подземна фауна в пещерите системи включва различни 

видове охлюви, обикновена мокрица, псевдоскорпиони, паяци, многоножки и бръмбари. 

Пещерната фауна включва още дългокрил прилеп, сив дългоух прилеп, малък подковонос, 

южен подковонос, голям нощник и др.    

От ихтиофауната преобладават шарановите риби - обикновена мряна, черна мряна, 

речен кефал, уклей, скобар и др. На прехода със Старопланинската област се появяват 

говедарка, лешанка, главоч. В богатите на кислород старопланински реки Чупренска и Лом 

се среща речната пъстърва, лешанката, говедарката.  

От земноводните се срещат дъждовник, гребенест тритон, обикновен тритон, 

жълтокоремна бумка, голяма водна жаба, горска дългкокрака жаба, голяма крастава жаба. 

В гористите части на района се среща жаба дървесница. От рептилите в повърхностните 

карстови форми са разпространени са представени шипобедрената костенурка и 

шипоопашата костенурка. Типични за гламите са зеленият гущер, стенният сив гущер и 

горският гущер. Други рептили, типични за общината са сивата водна змия и пепелянката.  

Орнитофауната на общината е много богата. Представена е с видове от различни 

разреди – гмурецоподобни, гъскоподобни, соколоподобни, щъркелоподобни и др. В 

проломите на р. Лом и по скалните венци се срещат бухал, белоопашат мишелов, 

червенокръста лястовица, скална лястовица, скален дрозд, скалолазка и др. В Западна Стара 

планина гнездят единствените съвременни представители на дивия петел (глухар) в 

Северна България (фиг. 13). 
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Фигура 13 Карта на разпространението на глухаря в България (по данни на МОСВ и БАН) 

Птичият свят в Старопланинската част е представен още от червенушка, чинка, сокерица, 

белоопашат мишелов, скален орел, ловен сокол, кукумявка и др. 

В пределите на общината се срещат множество бръмбари бронзовки и пеперуди.   

През 2012 г. стартира проект за реинтродуциране на балканската дива коза в 

землището на село Чупрене, чиито резултати са:  

 Изградени материално – техническа база и капацитет за възстановяване на 

популацията на балканска дива коза; 

 Реинтродукция на вида в целеви местообитания на територията на общината; 

 Формирани положителни отношение и познания в заинтересованите страни и 

местните общности за опазване на вида. 

 

2.1.8. Защитени територии 

 
В пространствения обхват на община Чупрене попадат няколко обекта от 

Националната екологична мрежа (НЕМ) – фиг. 14. 
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Фигура 14 Обекти от Националната екологична мрежа в община Чупрене 

В мрежата подадат шест защитени територии по смисъла на Закона за защитените 

територии (ЗЗТ): 

 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.); 

 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.); 

 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.); 
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 природна забележителност „Белоградчишки скали“ (землище на с. Върбово), 

обявена с Постановление на Министерски съвет № 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.); 

 природна забележителност „Леви и десни сухи печ“ (землище на с. Горни Лом), 

обявена със Заповед № 1187/19.04.1976 г. на министъра на МГОПС (ДВ бр. 44/1976 

г.); 

 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.). 

 

Две защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):  

 

 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 Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.) и 

изменена, с Решение № 811/16.11.2010 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010 г.); 

 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.). 

Допълнителна информация за гореизброените обекти от НЕМ може да бъде 

достъпена в рамите на: 

Информационната система за защитените зони от екологичната мрежа „НАТУРА 

2000“ (http://natura2000.moew.government.bg) – пространствени данни за границите, 

информация за предмета и целите им, стандартни формуляри и допълнителна информация 

за защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 

(общи и специфични доклади за местообитания и видове, карти във формат *.pdf и т.н.), 

както и за защитените зони за опазване на дивите птици (доклади, карти, пространствени 

данни и др.); 

http://natura2000.moew.government.bg/
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Регистър на защитените територии (http://eea.government.bg/zpo/bg/) – 

пространствени данни, информация за предмета и целта за обявяване, заповеди, режими и 

др. 

В НКПР, община Чупрене, е категоризирана като територия с най-висок дял на 

природозащита (над 95%) и с най-висока степен на ценност на биоразнообразието. Такива 

са само още 6 общини в България. Практически почти цялата територия има важна роля за 

биоразнообрзието на България. Наличието на висок дял на обекти от НЕМ е свидетелство 

за биологичната значимост на общината. От друга страна, този факт ограничава 

антропогенната дейност на територията на общината.  

 

2.1.9 Историческа обвързаност / свързаност с други територии 

  

Предпоставката за заселване на различни цивилизации по територията на община 

Чупрене са нейните географските характеристики. Културното наследство в района е 

резултат от дългогодишното напластяване на отминали цивилизации и епохи, които носят 

специфична памет и идентичност на мястото.  

Първите данни за живот по територията на общината датират от древни времена. В 

околностите на близките села Върбово и Търговище в пещери са открити останки от 

глинени съдове, животински кости и кремаци. В района на село Чупрене и близките села са 

намерени находки, датиращи от бронзовата и желязната епоха. 

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

като се вземе предвид близостта на планинския проход „Свети Никола“ (1378 m н.в.), а 

също така и наличието на медна руда близо до селото (Чупрене лежи на линията на медната 

руда Бор (Сърбия) – Чупрене – Горни Лом – Чипровци). Входовете на галериите, 

експлоатирани и през миналия век, се виждат и до днес. Предполага се, че името на село 

Чупрене е свързано с добива на медна руда (купрум). Това е най-вероятния произход на 

името на село Чупрене. През вековете то търпи промени, за да се стигне до днешното. В 

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

постове, използвани от римските войски за сигнализация при опасност). Географското 

разположение на селото благоприятства развитието му в миналото. 

При завземането на България от османците, селото вече е съществувало след като се 

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

http://eea.government.bg/zpo/bg/
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Чупрене в описанието на Жером-Адолф Бланки на пътуването му от Белоградчик към Ниш 

през 1841 г. След Освобождението селото се развива бързо и населението през годините 

достига 1800–2000 души. През турско време в селото се заселват саксонски рудари. 

След 1944 г. община Чупрене се развива усилено в областите текстилна 

промишленост, дърводобив, отглеждане на едър рогат добитък, свиневъдство. Общината се 

индустриализира в контекста на общата политиа за развитие на промишлеността по време 

на социалистическия период на развитие. След 1990 г. започва процес на 

деиндустриализация. 

 

2.2. СЪСТОЯНИЕ НА РЕГИОНАЛНАТА И МЕСТНАТА ИКОНОМИКА 
 

Икономиката на община Чупрене не функционира като затворена система, а като 

част от икономиката на региона и респективно на страната. Местната икономика се влияе 

от много на брой и различни по естество фактори, както вътрешни, така и външни.  

В тази връзка е от голямо значение първо  да бъде очертана икономическата 

обстановка на макроикономическо ниво и в регионален план. Ключовите икономически 

характеристики, които се проследяват на национално, регионално и областно равнище, 

оставят своя отпечатък и върху местното икономическо развитие. 

2.2.1 Общи тенденции в икономическото развитие на страната 

 

Развитието на България на макроикономическо равнище през последното 
десетилетие е белязано от световната икономическа криза, последиците от нея и 
процесът на възстановяване на световната икономика.  

 

Брутен вътрешен продукт 

 

Проследявайки динамиката на БВП по текущи цени, през годините се отчита 

непрекъснат растеж (с изключение на 2013 г.) в абсолютни стойности. Това, обаче, не е 

достатъчно за реален ръст на българската икономика. Всъщност е точно обратното, реално 

БВП все още не е достигнал предкризисните си нива, като само в периода 2012-2013 г. се 

наблюдава задържане на неговото реално ниво. През останалите години се отчита устойчив 

спад, причинен както от инфлация, така и от други процеси. През 2019 г. брутният вътрешен 

продукт (БВП) на България нарасна с 3.4%, продължавайки започналата от 2015 г. 
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тенденция на сравнително висок икономически растеж. Растежът през годината бе воден от 

вътрешното търсене. Частното потребление се ускори и беше повлияно от положителните 

развития на пазара на труда, характерни за последните години, както и от нарастването на 

кредитите. Правителствените разходи подкрепиха растежа на БВП, а износът на стоки се 

възстанови след слабото представяне през 2018 г.  

 

Темп на икономически растеж 

 

Ускорението на темпа на икономически растеж в България през 2019 г., бе 

постигнато в условия на нестабилна външна среда, характеризираща се с търговски спорове 

и редица протекционистки мерки. Икономическата активност в световен мащаб се забави и 

през годината беше отчетен най-ниският растеж на БВП от 2009 г. насам. Растежът в 

Европейския съюз от 1.5% също беше по-нисък както от прогнозирания, така и от 

реализирания през 2018 г.  

 

Пазар на труда 

 

През 2019 г. тенденциите на пазара на труда продължиха да се развиват в очакваната 

по-сока. Повишиха се заетостта и икономическата активност на населението от всички 

групи по възраст и по образователна степен. Коефициентите на заетост и на икономическа 

активност на населението във възрастовата група 15-64 г. достигнаха исторически най-

високите си стойности през 2019 г., съответно от 70.1% и 73.2%. Коефициентът на 

безработица намаля до рекордно ниско ниво от 4.3%, а реалният растеж на 

производителността на труда остана стабилен с темп от 3%. През 2019 г. номиналният 

растеж на разходите за труд на единица продукция се забави до 3.4%, при 5.9% през 2018 г.  

 

Инфлация 

 

След период на дефлация (която често е свързана със забавянето на икономиката), 

последните години (2017-2019) се отчете увеличаващо се средногодишно ниво на 

инфлация. Годишната инфлация в края на 2019 г. беше 3.1%. Ускорението се дължеше на 

храните, неенергийните промишлени стоки и енергията. При някои храни нарастването на 

между-народните цени беше предизвикано от недостиг на предлагане в световен мащаб. 
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През по-голямата част на 2019 г. външните фактори за нарастване на потребителските цени 

бяха ограничени от понижението на годишна база в цените на петрола и неенергийните 

суро-вини, котирани в щатски долари.  

Факторите ниска безработица, намаляващи ПЧИ, растяща инфлация и намаляващ 

реално БВП без съмнение се отразяват и на местните икономики и население, чиито доходи 

от такси, продажби, труд и други източници на приходи се увеличават, но в същото време 

често покупателната им способност намалява. Много ниските нива на безработица от своя 

страна оказват пряко влияние върху възможността за привличане на нови инвестиции и 

големи работодатели в българските общини, които трудно ще намират кадри за 

обезпечаване на трудовия процес.  

Гореописаната посока на развитие на българската икономика, очертава ясно 

рамката на ограниченията и възможностите за развитие, стоящи пред община Чупрене. 

 
Таблица 4 Основни макроикономически показатели на националната икономика за периода 2010-2019 г.( данни на НСИ) 

Основни 
икономическ
и показатели 

– реален 
сектор 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

БВП в текущи 
цени 
(производствен 
метод) – млн. 
лв 

74 407 80 682 82 209 81 919 83 857 89 333 95 092 102 308 109 695 118 669 

Реален ръст на 
БВП на 
годишна база - 

% 

-1 -2 0 0 -2 -4 -4 -4 -3 -3  

Средногодишн
а инфлация - % 

3,0 3,4 2,4 0,4 -1,6 -1,1 -1,3 1,2 2,6 2,5 

Коефициент на 
безработица - 

% 

10,3 11,3 12,3 12,9 11,4 9,1 7,6 6,2 5,2 4,2 

Преки 
чуждестранни 
инвестиции в 
страната – млн. 
евро  

22 114 21 645 21 951 23 340 21 582 23 163 23 509 24 475 24 920 - 
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2.2.2 Общи тенденции на икономическото развитие на област Видин 

 

По-голямата част от индикаторите за икономическото развитие на област Видин 

изостават значително от средните стойности за страната. Пазарът на труда продължава да 

изпитва затруднения, което е видимо както от неизменно високата безработица (близо 

20%), така и от ниското ниво на средногодишната брутна заплата (8233 лв.), която е най-

ниската в страната. По-висок относителен дял на населението, живеещо под националната 

линия на бедността, от регистрираните във Видин 39% се наблюдава само в Монтана и 

Пазарджик. След кратък период на възстановяване през 2015 и 2016 г. инвестиционната 

активност на местните предприятия отново намалява.  

Надеждите за икономическо раздвижване в райони след пускането в експлоатация 

на ГКПП „Дунав мост Видин – Калафат“ засега не се оправдават отчасти заради ниското 

качество на съпътстващата инфраструктура. Въпреки че нивото на местните данъци и такси 

е сред най-ниските в страната, качеството на административните услуги продължава да не 

е достатъчно добро. Неблагоприятното демографско състояние е в основата на изоставането 

както в икономическото, така и в социалното развитие на областта.  

 
Таблица 5 Основни икономически показатели на Област Видин за периода 2015-2019 г.  

Показатели Години 

2015 2016 2017 2018 2019 

Среден списъчен брой на наети лица 
по трудово и служебно 
правоотношение (брой) 

16 823 16 474 16 522 16 472 15 673 

БВП на човек от населението (лв., 
текущи цени) 

6 258 6 401 7 283 7 926 n.a 

Средна годишна работна заплата на 
наетите лица по трудово и служебно 
правоотношение (лв.) 

7 011 7 522 8 233 9 103 10 302 

Коефициент на икономическа 
активност – 15-64 навършени години 
(%) 

72.3 68.2 69.6 73.4 70.1 

Коефициент на заетост – 15-64 

навършени години (%) 
58.8 57.0 56.2 58.8 56.5 

Коефициент на безработица (%) 18.8 16.3 19.3 19.7 19.1 



52 

 

Регистрирани в бюрата по труда 
безработни лица към 31.12. (брой) 

8 873 7 233 6 200 5 656 5 083 

Относителен дял на населението на 
възраст между 25 и 64 навършени 
години с висше образование (%) 

21.5 18.5 18.5 20.1 19.2 

Чуждестранни преки инвестиции в 
нефинансовите предприятия към 
31.12. (хил. еврo) 

77 842.1 71 466.3 73 043.4 80 908.5 86 281.1 

Разходи за придобиване на ДМА 
(хил. лв.) 

158 093 115 416 74 324 72 262 68 811 

Оборот (хил. лв.) 709 357 717 054 772 492 827 175 862 846 

Произведена продукция (хил. лв.) 516 865 508 506 558 169 590 135 627 405 

Разходи за научноизследователска и 
развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 

490 1 025 487 692 846 

Персонал, зает с 
научноизследователска и развойна 
дейност (НИРД) - брой 

48 51 24 57 43 

Източник: Национален статистически институт, www.nsi.bg 

 

 
Фигура 15 Динамика на основни икономически показатели на област Видин за периода 2014-2018 г. в хил. лв. 

2014 2015 2016 2017 2018

Произведена продукция (хил.лв.) 491494 516865 508506 558169 590135

Приходи от дейността (хил.лв.) 686203 709357 717054 772492 827175

Разходи за придобиване на ДМА 
(хил.лв) 87319 158093 115416 74324 72262
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На фигура 15 ясно са показани постоянно нарастващи приходи от дейността, а като 

се има предвид сравнително постоянния брой на предприятията (фиг. 16), опериращи на 

територията на област Видин, това би могло да означава положително развитие към една 

по-високоефективна производствена дейност. Изводът може да се потвърди и от данните за 

нарастващата произведена продукция, която макар и с по-слаби темпове, следва развитието 

на показателя на Приходите от дейността.  

Анализът на разходите за придобиване на ДМА показва, че след временното 

нарастване през 2015 г., през последните години показателят бележи спад, който е 

възможно да продължи с оглед икономическите процеси в страната, включително 

възникналото кризисно положение в началото на 2020 г., причинено от пандемията COVID-

19, чиито икономически ефекти тепърва ще се проявяват. 

 
Фигура 16 Динамика на основни икономически показатели на област Видин за периода 2014-2018 г. в брой 

 

Прегледът на данните показва сравнително устойчиви темпове на развитие на два от 

най-важните показатели за динамиката на една областна икономика – брой предприятия и 

брой заети лица. Въпреки тази устойчивост обаче, след 2020 г. вероятно данните ще се 

променят в по-негативна посока. Текущата обстановка на глобална пандемия и 

икономическата криза, до която тя неминуемо ще доведе, ще окажат силно въздействие не 

само върху националната икономика, но и върху икономиките на областно и местно ниво. 

Към настоящия момент действат мерки за подпомагане на изпадналите в затруднение 

бизнеси, но е повече от сигурно, че в следващите години много производствени единици 

ще фалират и много работни места ще бъдат загубени.  
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Доходи и стандарт на живот  
 

През 2017 г. БВП на човек от населението в област Видин нараства до 7283 лв., но 

показателят остава около два пъти по-нисък от средните за страната 14 280 лв. Областта е 

с най-ниска средна годишна брутна заплата в страната (8233 лв.) и е една от общо петте 

области (заедно с Благоевград, Кюстендил, Силистра, Хасково), в които тя все още е под 9 

хил. лв. Ниските трудови възнаграждения и неблагоприятната възрастова структура на 

населението са основната причина, поради която доходите от пенсии формират близо 

половината от общите доходи на домакинствата в областта. Това поставя естествени 

ограничения пред темпа на тяхното повишаване – през 2017 г. средногодишният доход на 

лице от домакинството достига едва 3470 лв. при средно 5586 лв. за страната. 

В материални лишения живеят 30% от населението, а 39% живеят с доходи, които 

са по-ниски от националната линия на бедност. По-висок дял на бедното население се 

наблюдава само в Монтана (45,7%) и Пазарджик (41,4%). БВП създаден в област Видин 

през 2018 г. е 681 млн. лв. или 8,87% от БВП произведен в Северозападния район (7 674 

млн. лв.) и 0.62% от БВП, произведен в страната (109 695  млн. лв.). За същия период 

стойността на БВП на човек от населението за областта е 7 926 лв., при стойност за 

Северозападния район -10 244 лв., и за страната 15 615 лв. 

 

Пазар на труда 

 

Въпреки че заетостта на населението на 15–64 години през 2018 г. достига 

рекордните за областта 58,8%, показателят остава много далеч от средните за страната 

67,7%. Пазарът на труда не успява да генерира достатъчно възможности за голяма част от 

трудоспособното население. В комбинация с продължаващото покачване на 

икономическата активност в областта не е изненадващо, че и през 2018 г. коефициентът на 

безработица остава на нива, близки до 20% – най-високата стойност за страната. 

 

Инвестиции и икономика 

 

След известно раздвижване през 2015 и 2016 г. инвестиционната активност на 

местните предприятия се свива значително през 2017 г. Разходите за придобиване на ДМА 

спадат до 74 млн. лв., което е най-ниската стойност от 2013 г. насам. В съотношение с 
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населението тези разходи възлизат на едва 846 лв./човек при средна стойност за страната от 

2491 лв. Към 15 юни 2019 г. общините в областта са усвоили 153,3 млн. лв., което в 

съотношение с местното население възлиза на 1 785 лв./човек – седмата най-висока 

стойност от всички области в страната. Най-висока усвояемост в съотношение с 

населението постигат общините Видин (2 201 лв./човек) и Белоградчик (1 762 лв./човек), а 

най-ниска – Димово и Кула (под 400 лв./човек). 

Област Видин се характеризира и с най-ниската произведена продукция на човек от 

населението – едва 6 350 лв. през 2017 г. при близо четири пъти по-високи нива средно за 

страната. 

 

2.2.3 Обща характеристика и основни икономически показатели на общинската 
икономика  
 

Местната икономика на община Чупрене е слаборазвита, като основната част от 

брутния вътрешен продукт се формира в рамките на вторичния сектор на стопанството и в 

по-малка степен в първичния. Третичният сектор на услугите от своя страна е слаборазвит. 

Общината може да се характеризира като изостанал селски район в индустриален упадък. 

Определящите фактори за развитието на икономиката на община Чупрене са:  

 Наличните природни ресурси, които са предпоставка за развитието на различните 

форми на туризъм;  

 Екологичната чистота на района;  

 Възможността за развитие на екологично чисто земеделие;  

 Европейските фондове – допринасящи за развитието на малкия и средния бизнес и 

земеделските производители;  

 Възможностите за развитие на преработвателната промишленост;  

 Развитието на народни занаяти на основа на дървопреработването и задругите;  

 Провеждането на мероприятия за дърводобив и залесяване в общинската гора;  

 Развитие на ловно и рибно стопанство.  

 

В община Чупрене оперират главно микропредприятия, характеризиращи се с ниска 

конкурентоспособност, които често пъти не разполагат със средносрочна или дългосрочна 

визия за бизнес развитие. На практика липсва производствено коопериране под формата на 
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асоциации, кооперации или други форми на сдружаване на производителите от даден 

сектор. Привлечените външни инвестиции на територията на общината са пренебрежимо 

малки и крайно недостатъчни за съживяването на икономическата активност.  

Въпреки че общината разполага с ограничени възможности за привличане на 

допълнителни собствени средства, тя си остава основният движещ фактор в развитието на 

общността и едновременно с това най-активният субект в процеса по привличането на 

допълнителни средства, посредством разработване на проекти по различни национални и 

европейски програми. В същото време бюджетът на общината се формира главно от 

държавната субсидия, което също ограничава нейните възможности за реализация на 

местните икономически политики. 
Таблица 6 Динамика на основните икономически показатели на община Чупрене за периода 2014-2018 г. 

  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Изменение 
18/14 г.  

Предприятия (брой) 50 53 53 50 52 4,00 % 

Произведена продукция 
(хил. лв.) 

3242 5411 3898 3887 3242 0,00 % 

Приходи от дейността (хил. 
лв.) 

5055 7137 5590 9265 6972 37,92 % 

Заети лица (брой) 114 108 111 100 93 -18,42 % 

Разходи за придобиване на 
ДМА (хил. лв) 

9336 12430 12562 15691 17096 83,12 % 

Нетни приходи от 
продажби (хил. лв.) 

3612 5227 4572 4957 5028 39,20 % 

Разходи за възнаграждения 
(хил. лв.) 

272 334 463 518 704 158,82 % 

Източник: Данни на НСИ, собствени изчисления 
 

По-голямата част от показателите в таблицата илюстрират картина на икономически 

растеж за периода 2014-2018 г. Той е онагледен с нарастване на стойностите на приходите 

от дейността, разходите за придобиване на ДМА, нетните приходи от продажби и разходите 

за възнаграждения (отчетено изменение в размер на 158,82% спрямо 2014 г.). Интересно е, 

че въпреки динамиката през годините, произведената продукция за 2018 г. се връща до 

нивата от 2014 г. При сравнително постоянен брой на предприятията и непрекъснато 

нарастващи разходи за възнаграждения е тревожна тенденцията, която отчита индикаторът 

за броя на заетите лица – единствен в таблицата с отрицателно изменение (-18,42%). 
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Община Чупрене следва да предвиди мерки за насърчаване на заетостта през следващите 7 

години, тъй като в условията на демографска криза, допускането на допълнително 

понижение в броя на заетите би имало тежки икономически последици с дълготраен ефект. 

 

2.2.4 Развитие и принос на общинската икономика за област Видин и за националната 
икономика 

 

В тази част от анализа е използван подход, включващ проследяване на динамиката 

на ключови икономически показатели и сравняването им с областта и с България, което 

дава възможност да се проследи развитието на икономиката на община Чупрене в периода 

2014-2018 година. На следващо място се анализира тази динамика по отношение на 

основните сектори – аграрен (селско и горско стопанство), индустриален и този на услугите. 

В допълнение, всеки от секторите е разгледан по-обстойно, за да се откроят спецификите 

му, характерни за община Чупрене. Проследяването на всеки от секторите на местната 

икономика позволява да се открои кой от тях оказва най-силно влияние върху нея и кой 

притежава потенциал да се превърне в „двигател“ за растеж в следващите седем години. 

Състоянието им е проследено чрез броя на предприятия в сектора, заетите лица, обема на 

произведената продукция и генерираните приходи. 

С оглед на по-задълбочено сравнение на икономиката на община Чупрене с тази на 

област Видин и националната икономика и използвайки възможността за съпоставка, са 

разгледани и анализирани редица икономически показатели на 1000 души население.  
 

Брой на предприятията на 1000 души 
 

Според официалните данни за 2014 г. на 1000 човека от общината се падат по 26,14 

предприятия. Вследствие на демографските процеси и икономическия растеж на 

националната икономика, през 2018 г. вече се наблюдава тенденция на нарастване и 

съответно стойност на показателя – 30,32 предприятия (фиг. 17).  
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Фигура 17 Брой на предприятията на 1000 души (Източник: По данни НСИ, собствени изчисления) 

Изводът от изложените  данни, е че общината отстъпва с двойно по-нисък показател 
от средния за страната, а в допълнение все още се намира далеч от стойностите за 

Област Видин.  
Произведена продукция на 1000 души (хил. лв.) 
 

През разглеждания период 2014-2018 г. се наблюдава колеблива динамика на 

икономическия показател, със своите възходи и спадове. През 2015 г. е най-силно изразен 

растежът на произведената продукция на 1000 души, а именно 2893,58 лв., а в началото на 

периода през 2014 г. и в самия му край през 2018 г. се наблюдават слаби показатели – 

съответно 1694,72 лв. и 1890,38 лв. Тенденцията на развитие на показателя на общинско 

ниво е почти сходна с тази на областно, с тази разлика, че след отчетения спад през 2016 г. 

областната икономика отчита постоянен ръст в резултатите по показателя Произведена 

продукция на 1000 души.  

В заключение, може да се обобщи, че се затвърждават изводите, че приносът на 
икономиката на община Чупрене е нищожен за областната икономика, което би могло 

да е резултат от по-ниските производителност на труда,  добавена стойност на 
произведената продукция и ефективност на производствения процес. По 

разглеждания показател и общинската и областната икономика остават далеч под 
равнищата, постигнати от националната икономика. 
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Фигура 18 Произведена продукция на 1000 души (Източник: По данни НСИ, собствени изчисления) 

 

Приходи от дейността на 1000 души (хил. лв.) 
 

По показателя Приходи от дейността на 1000 души отново се наблюдава догонващо 

развитие на общинската икономика. На практика динамиката в стойностите на общинско 

ниво следва тенденциите, установени за Област Видин.  

 
Фигура 19 Приходи от дейността на 1000 души 

Източник: По данни НСИ, собствени изчисления 
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Разходи за придобиване на Дълготрайни материални активи на 1000 души (хил. 
лв.) 

 

Представа за инвестиционната активност в общината получаваме при анализирането 

на показателя Разходи за придобиване на Дълготрайни материални активи (хил.лв). На 

графиката ясно се наблюдава тенденцията на значително по-високи резултати на общинско 

ниво, отколкото на областно. През 2018 г. разходите за придобиване на ДМА в община 

Чупрене са 11 пъти повече от тези в област Видин. Резултатите на общината обаче остават 

под стойностите на национално ниво, но като цяло в последните години от разглеждания 

период се наблюдава обнадеждаваща тенденция на растеж. 

 

 
Фигура 20 Разходи за придобиване на Дълготрайни материални активи на 1000 души (Източник: По данни НСИ, 

собствени изчисления) 

 

2.2.5 Секторна икономическа характеристика на община Чупрене 

 

Икономиката на община Чупрене се характеризира с разнообразна и относително 

небалансирана секторна и отраслова структура (табл. 7, фиг. 21).  
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Таблица 7 Дял на секторите в икономиката за 2018 г.* 

Дял в 
икономиката 

Предприя
тия 

Произведена 
продукция 

Приходи 
от 

дейността 

Нетни 
приходи 

от 
продажби 

Разходи 
за  

дейността 

Заети 
лица 

Разходи за 
възнаграждения 

Първичен сектор 23,08 - - 51,45 47,07 34,21 29,97 

Вторичен сектор 9,62 33,52 25,10 31,88 23,99 21,05 19,89 

Третичен сектор 48,08 4,97 8,82 10,10 8,92 20,18 5,82 

 

Източник: Данни на НСИ, собствени изчисления 

*Забележка: В изчисленията в таблицата не са отразени икономическите субекти, 
данните за които са конфиденциални. 
 

 
Фигура 21 Дял на секторите в икономиката за 2018 г. 
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ПЪРВИЧЕН СЕКТОР 

 

В първичния сектор на стопанството в община Чупрене 23 % от регистрираните 

предприятия развиват дейността си в сферата на земеделието, животновъдството и горското 

стопанство. Аграрният сектор обаче реализира цели 51,45 % от нетните приходи от 

продажби за цялата община. 

В първичния сектор (определен от раздел „Селско, горско и рибно стопанство“ 

от НКИД) работят 34,21 % от заетите лица в общината и той формира най-голям дял от 

29,97 % от общите разходи за възнаграждения.  

Произведената продукция нараства от 883 хил. лв. през 2014 г. на 2155 хил. лв. през 

2017 г. Този ръст позволява на сектора да запази стратегическото си значение в развитието 

на местната икономика. Броят на заетите лица в аграрния сектор също нараства през 

периода 2014–2018 г. с 39,29 %. Данните показват, че по пътя към по-устойчиво развитие 

на общината първичният сектор на стопанството има изключително важна роля. 

 

СЕЛСКО СТОПАНСТВО 

 

 Растениевъдство 

 Сектор растениевъдство има стратегическо значение за отрасъла Селско стопанство. 

Благоприятни почвено-климатични условия за развитие на земеделие има в равнинната част 

на област Видин по завоя на река Дунав в част от общините в Предбалкана. 

 Общата площ на област Видин е 3 032 880 дка., което представлява 2,7 % от 

територията на Република България и 28,60 % от територията на Северозападния регион. 

Площта, която обработваемите земи заемат е  1867226 дка и представлява 61,57% от общата 

територия на областта (табл. 8). 
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Таблица 8 Разпределение на обработваемата земя в област Видин по начин на трайно ползване за стопанските години 
от 2015/16 г. до 2018/19 г. 

 

Източник: ОДЗ „Земеделие“ – Видин 

 

От цялата площ на община Чупрене обработваемата земя е около 110 km2 или 33,6%, 

което е значително по-ниска стойност, от средната за страната. Ниският относителен дял се 

обуславя от планинския и полупланинския характер на релефа на територията на общината. 

Необработваемата земя заема 217 хил. дка, от която най- голяма част заемат горите – 180 

хил. дка, или 55 % от територията. Този процент представлява залесеността на територията 

на общината, която е около 2,5 пъти по-висока от тази на областта – 20,5% и значително по-

висока от залесеността средно за страната – 33,7%. Според вида и предназначението си 

земеделските земи биват: ниви, лозя, трайни насаждения, ливади и пасища (табл. 9). 

 
Таблица 9 Разпределение на обработваемата земя в община Чупрене по начин на трайно ползване за стопанските години 
от 2015/16 г. до 2018/19 г. 

 
 

Ливади 
Пасища и 

Лозя 
/дка/

Други 
трайни  

2015 1867226 901907 843125 15848 6641 36293

2016 1867226 1033413 968543 16667 6682 41521 55,34

2017 1867226 1061409 985221 13205 6241 56742 56,80

2018 1867226 1121015 1031418 12462 6041 71094 60,04

2019 1867226 1121227 1050106 11511 4401 55209 60,00

Дял на реално 
ползваната земя 

към 
обработваемата 

в %

Обработва
еми земи 

/Дка/

Реално обработвани земи /дка/

Обща площ 
/дка/

В това число:
Ниви /дка/ Трайни насаждения

Ливади 
Пасища и
мериЛозя 

/дка/
Други 
трайни  

2015 123371 4091 3650 0 442 5111

2016 123371 13112 4355 - 670 8087 10,63

2017 123371 34478 4694 13 695 29076 27,90

2018 123371 27324 4326 14 598 22386 22,15

2019 123371 23751 2729 14 472 20536 19,30

Дял на реално 
ползваната земя 

към 
обработваемата 

в %

Реално обработвани земи /дка/

В това число:
Трайни насаждения

Обработва
еми земи 

/Дка/

Обща площ 
/дка/

Ниви /дка/
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Към 2019 г. общата площ на реално обработваемата земя е 1 121 227 дка (Фиг. 22). 

От нея 86,46% е относителният дял на ливадите и пасищата, 11,49% е делът на нивите, 

а лозята заемат едва 2%. Основна характеристика на обработваемата земя е, че тя е 

запазена и екологично чиста, което е изключително конкурентно предимство при 

развиването на екологично земеделие и отглеждането на сертифицирани био продукти. 

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, 

високоценена не само у нас, а и на международните пазари. 

Изоставените земеделски земи на територията на общината са тревожен факт за 

развитието на земеделието, който изисква специално внимание. Причините за наличието на 

пустеещи земи са от различен характер и могат да се обобщят в следните групи:  

 като резултат от процеса на възстановяване собствеността върху земята – голям 

брой собственици върху един имот, при това преобладаваща част от 

собствениците живеят извън населеното място, в което се намират 

възстановените им имоти и се занимават с дейности, различни от земеделие; 

нисък размер на рентата, изплащана от арендатори; липса на финансови средства 

у земеделските производители за използване на съвременни технологии и 

техника;  

 икономически причини;  

 демографски причини– обезлюдяване на населените места.  

 

Почвените типове 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. 
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Фигура 22 Обработваема земеделска земя в периода на стопанските 2014/15 до 2018/19 г. 

 

Положителни тенденции от последните години, главно свързани с ПРОГРАМАТА 

ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ и схемите за директните плащания по 

съответните мерки, са: 

 увеличеното количество на ползваната за земеделие земя; 

 появата на интерес към нови, нетрадиционни култури като лимец, спелта, годжи 

бери, шипки, маточина, сусам, маслодайна роза, салвия; 

 обновената техника за обработка на земята и прибиране на реколтата. 

 

Селското стопанство би могло да има значителен принос за съживяване на 

икономиката в следващите години. Наличните ресурси за развитие на земеделието са 

достатъчни за осигуряване на допълнителна заетост и доходи на местното население. За 

силна черта на сектора в общината може да се счита, че почвите в района не са замърсени с 

пестициди, не са киселинни или засолени, а също така не са силно повлияни от ерозионни 

процеси. Наличието на свободни земеделски земи е предпоставка за намаляване на 

безработицата чрез подпомагане на всички, които желаят да се занимават с развитие на 

селското стопанство.  

 Опитът на други общини със сходни природни условия показва, че в община 

Чупрене има ресурси както за крупни арендни стопанства, така и за малки семейни ферми.  
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 Земеделските земи в община Чупрене дават реални перспективи за развитие на 

предприемачество в областта на растениевъдството. Условията са подходящи за 

отглеждане на трайни насаждения, ягоди, малини, боровинки, гъбопроизводство и 

билкосъбиране.  

 Общината трябва да има предвид трудовата миграция от селата към по-големите 

градове. Развитието на селските райони следва да се обвърже с алтернативна заетост, 

свързана с възраждане на стари културни традиции и обичаи, в допълнение с налагането на 

екологично чисто земеделие. Утвърждаването на модела на устойчиво развитие и щадене 

на природата трябва да се прилага чрез комплексен механизъм на субсидиране и реална 

помощ по национални и европейски програми. 

 Необходимо е провеждане на активна комуникационна кампания сред земеделските 

производители в общината за съществуващите възможности за кандидатстване по 

отворените схеми на програмата за развитие на селските райони и новите приоритети на 

общата селскостопанска политика на ЕС за следващия програмен период 2021-2017 г. 

 

Животновъдство 

Животновъдството също е традиционен отрасъл за общината, който обаче изпитва 

сериозни затруднения в последните години. Те са свързани предимно с модернизацията на 

производството, а оттам и с ниската конкурентоспособност на отрасъла.  

В структурата на животновъдството в община Чупрене, водещо е отглеждането на 

овце, което в голяма степен е определено от географските особености на средата и 

традициите в региона.  

Наличието на много добри пасища и ливади в планинската и полупланинската част 

на общината са условие за развитие на овцевъдството и месодайното говедовъдство. Добри 

са условията за отглеждане на овце и кози. Пчеларството и зайцевъдството също имат 

потенциал за развитие и обогатяване на асортимента от предлагани продукти.  

Въпреки благоприятните природни условия, през последните години 

животновъдството в община Чупрене е в упадък, дължащ се на забавеното развитие на 

област Видин. Причините за това са главно липсата на инвестиции, демографският срив и 

обедняването на хората в областта, фактът, че години наред животновъдите не са 
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получавали субсидиране, адекватно на положения труд и не на последно място ниските 

изкупни цени, наложени от специфичното географско разположение на областта. 

Животновъдството обаче си остава селскостопански подсектор, който има добри 

перспективи за развитие в община Чупрене в следните направления:  

 говедовъдство – за мляко и месо;  

 овцевъдство и отглеждане на кози – за мляко, месо и вълна;  

 птицевъдство – отглеждане на свободни кокошки за яйца и месо, както и 

отглеждане на пуйки, патици и гъски, каквито традиции има в този край.  

Природните условия са особено благоприятни за отглеждане на пчели и добиване на 

екологично чист мед и други пчелни продукти.  

Характерна черта на подсектора на животновъдството е, че голяма част от животните 

през последните години се отглеждат в личните дворове на населението, много често при 

примитивни условия. Това прави отрасъла губещ и допълнително затруднява последващото 

му развитие и модернизация. Сред основните проблеми, които среща отрасълът, е ниската 

конкурентоспособност. 

Данните за броя животновъдни обекти и животни по видове за периода 2014-2019 г. 

са представени на табл. 10. В нея се очертават няколко важни характеристики за 

животновъдството на територията на община Чупрене. 
Таблица 10 Брой животновъдни обекти и животни по видове в община Чупрене за периода 2014-2019 г. 

 

Период 

ГОВЕДА 
ДПЖ - ОВЦЕ и 

КОЗИ 
СВИНЕ ЕДНОКОПИТНИ 

Говедовъдни 
обекти 

Говеда 
- общо 

Обекти 
за ДПЖ 

ДПЖ 
общо 

Свиневъдни 
обекти 

Свине 
общо 

Обекти за 
еднокопитни 

Еднокопитни 
общо 

2014 17 233 553 6433 15 19 7 26 

2015 17 249 554 5268 16 21 11 84 

2016 18 237 554 4923 19 28 11 92 

2017 7 258 554 5116 18 29 11 42 

2018 7 242 551 5164 6 11 11 42 

2019 8 260 514 4462 5 6 11 62 

Източник: по данни на ОДБХ Видин 

 

За периода 2014-2019 г. броят на говедовъдните обекти намаляват почти на 

половина, а пък свиневъдните почти са три по-малко през 2018 г. в сравнение с 2014 г. (фиг. 
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23). Обектите за дребни преживни животни и еднокопитни запазват постоянен брой със 

съвсем леки изменения.  

 

 
Фигура 23 Говедовъдни обекти и общо говеда за периода 2014-2019 г. 

Графиката показва големи колебания в броя на отглежданите говеда. 

Положителното е, че след 2018 г. се наблюдава тенденция за нарастване на животните, 

въпреки видимия спад на говедовъдните обекти. 

В структурата на животновъдството в община Чупрене, водещо е отглеждането на 

овце, което в голяма степен е определено от географските особености на средата и 

традициите в региона. Наличието на много добри пасища и ливади в планинската и 

полупланинската част на общината са условие за развитие на овцевъдството и за отглеждане 

на кози. Този факт се потвърждава и от данните в таблица 5 и фиг. 24, където се наблюдават 

относително постоянни високи стойности, както на обектите за дребни преживни животни, 

така и на абсолютния брой на овцете и козите, отглеждани в тях през 2014-2019 г. 
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Фигура 24 Обекти за ДПЖ и общо ДПЖ за периода 2014-2019 г. 

 

Общият брой на отглежданите свине намалява значително през последните две 

години от разглеждания период, което вероятно е в следствие на големия брой закрити 

свиневъдни обекти в общината (фиг. 25, табл. 10). Голяма част от свинете, с малки 

изключения, през разглеждания период се отглеждат в личните дворове на населението, 

много често при примитивни условия. Това прави свиневъдството губеща дейност и 

допълнително затруднява развитието му. 

 

 
Фигура 25 Свиневъдни обекти и общо свине за периода 2014-2019 г. 
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Фигура 26 Обекти за еднокопитни и общо еднокопитни за периода 2014-2019 г. 

На фиг. 26 и табл. 10 е показан броя на еднокопитните за периода 2014-2019 г. 

Графиката показва, че въпреки относително еднаквия брой на обекти за еднокопитни през 

целия период, се наблюдава спад в броя на отглежданите животни.  

Пчеларството и зайцевъдството също имат потенциал за развитие и обогатяване на 

асортимента от предлагани продукти. Рибарството е сравнително нов и добре развиващ се 

отрасъл за региона. В общината има подходящи условия за изграждане на малки рибовъдни 

стопанства за отглеждане на пъстървови, шаранови и есетрови видове риби. 

Основната цел, която трябва да бъде поставена пред подсектор Селско 

стопанство е развитието на малки и средни земеделски стопанства, насочени към 

биологично производство, ориентирано към туристическия пазар.  

За постигането на основната цел е необходимо да се реализират следните мерки: 

 насърчаване на устойчиво биологично земеделие, съобразно със специфичните 

климатични и почвени условия;  

 насърчаване отглеждането на трайни насаждения, отговарящи на местните условия 

и традиции;  

 стимулиране на експериментално екоземеделие, свързано със съхраняване на 

екологичната чистота на природната среда и произвежданата земеделска продукция;  
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 развитие на модерно животновъдство, насочено към местна консумация в съчетание 

с туристическите дейности;  

 стимулиране съчетаването на селскостопанските дейности с разнообразни форми на 

туризъм;  

 стимулиране на пчеларството, отглеждането на билки и горски плодове – шипки, 

лешници, къпини, малини, боровинки и др.;  

 стимулиране изграждането на малки преработвателни предприятия за преработка на 

земеделската продукция, произвеждащи висококачествена екологично чиста 

продукция насочена към туристическия сектор.  

 

ВТОРИЧЕН СЕКТОР 

 

В индустриалния сектор на община Чупрене развиват дейността си 5 предприятия 

или едва 9,6 % от общия брой на предприятията. Вторичният сектор (определен най-вече 

от реда Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на 

газообразни горива) има дял от 33 % от произведената продукция, 25% от общия размер 

на приходите на всички предприятия, 31% дял от общите нетни приходи от продажби, 21,05 

% от всички заети лица и 19,89% от общия размер на разходите за възнаграждения.  

За периода 2014-2018 г. общият брой на предприятията остава постоянен. Това важи 

до определена степен и за заетостта, въпреки регистрирания спад през 2018 г. Приходите от 

дейността са най-колебливият от разглежданите икономически показатели, отчитащ 

сериозно увеличение в рамките на 2017 г. и относително по-ниски стойности за целия 

останал период.  

На фиг. 27 е показана динамиката на сектор „Индустрия“ в периода 2014-2018 

година2. 

 

                                                 
2 Забележка: в стойностите на показателите не са включени икономическите дейности, за които данните са 
конфиденциални. 
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Фигура 27 Динамика на сектор „Индустрия“ в периода 2014-2018 година 

Източник: по данни на ТСБ, собствени изчисления* 

*Забележка: В графиката не са отразени данните за дейностите „преработваща промишленост“ 
и „строителство“, за които информацията е конфиденциална 

 

Слабото развитие на икономиката на община Чупрене е в голяма степен определено 

от липсата на средни и големи предприятия, които да осигуряват постоянни работни места. 

Завод „Миджур” /Видекс/, който в миналото е осигурявал около 150 работни места, след 

последната производствена авария преустановява производствената дейност. Заети в 

предприятието в момента са едва 5 човека.  

Единственото, макар и слабо развитие, се отбелязва в областта на енергетиката. 

Изградените мини ВЕЦ са реализирани с помощта на частни инвестиции. Работещите към 

настоящия момент на територията на общината електроцентрали са: 

 Каскада „Горни лом” – инсталирана мощност 8 MW: ВЕЦ „Китка”; ВЕЦ 

„Миджур”; ВЕЦ „Горни лом”. Трите централи са приватизирани и са частна 

собственост. 

 МВЕЦ „Флеш” – с. Горни Лом – частна собственост 

 МВЕЦ „Бързи вир” – с. Горни Лом – частна собственост 

 МВЕЦ „Мега 1” – с. Долни Лом – частна собственост 
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 МВЕЦ „Манастирка” – с. Чупрене – частна собственост 

 ВЕЦ в р. Голема река землището на с. Чупрене 

 

В процес на изграждане са още ВЕЦ в р. Лева река землището на с. Горни Лом и 

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

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

– в с. Долни Лом и в с. Върбово.  

 

ТРЕТИЧЕН СЕКТОР 

 

Водещо място в икономическия профил на община Чупрене по брой нефинансови 

предприятия заема третичният обслужващ сектор на стопанството, което е характерно за 

населени места, чиято икономика е концентрирана в сферата на туризма. Отрасловата 

характеристика е доминирана от дейностите, свързани с търговията, хотелиерството и 

ресторантьорството и операциите с недвижими имоти.  

Третичният сектор включва дейности, които са обединени в стопански отрасли, 

свързани с прякото обслужване на населението и има голямо социално значение. Той не 

произвежда материални блага и крайният резултат е услуга, която има обществена 

значимост и определена цена. Въпреки резкия спад пред 2015 г. в броя на предприятията, 

следват години на рязко покачване, докато се стигне до 2018 г., в която отново наблюдаваме 

намаляване на стопанските единици в сектора.  Само за сравнение, броят на заетите лица 

остава относително стабилен за целия 5 годишен период. Наблюдават се сериозни 

колебания и в стойностите на произведената продукция, както и в самите приходи от 

дейността.  

Секторът на услугите заема първо място по брой предприятия (48,08%), но тези 

предприятия реализират само 10% от нетните приходи от продажби и само 4,97% от 
произведената продукция на територията на общината (фиг. 28). 

С оглед на по-задълбочено проследяване на икономическото развитие е направен 

анализ и на динамиката на основните икономически показатели, като данните са 

представени на табл. 6. 
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Фигура 28 Динамика на сектор „Услуги“ в периода 2014-2018 година 

Източник: по данни на ТСБ, собствени изчисления 

Забележка: В графиката не са отразени данните за дейностите, за които информацията е 
конфиденциална 

 
Таблица 11 Основни икономически показатели на третичния сектор по икономически дейности за 2018 г. 

Икономически 
дейности 

Предприятия Произведена 
продукция 

Приходи 
от 

дейността 

Нетни 
приходи 

от 
продажби 

Разходи за  
дейността 

Заети 
лица 

Разходи за 
възнаграждения 

Брой Хил. лв. Брой Хил. лв. 
Търговия; 
ремонт на 
автомобили и 
мотоциклети 

11 88 373 366 352 13 26 

Хотелиерство и 
ресторантьорство 

9 164 242 132 189 10 15 

Операции с 
недвижими 
имоти 

5 .. .. 10 .. .. .. 

Забележка: В таблицата не са отразени дейностите, за които информацията е конфиденциална 

".." Конфиденциални данни 

 

От сектора с най-голяма представителност са отраслите „търговия“ (44% от всички 

стопански субекти) и „хотелиерство“ (36 %), останалите дейности са по-слабо представени 

(около 20%). Логично най-много приходи генерира търговията (373 хил. лв.), а на второ 

място се нарежда хотелиерството с 242 хил. лв. за 2018 г.  
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Нивото на търговските и битовите услуги е сравнително добро, като най-развити са 

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

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

Високият дял на дейностите „хотелиерство и ресторантьорство“, в които са 

включени и местата за настаняване, показва, че в община Чупрене лесно може да се развива 

туризъм самостоятелно. 

 

Основни характеристики на туризма в общината 

 

Природните дадености, запазената чиста околна среда и гостоприемството на 

местното население са добра основа за развитието на туризма като отрасъл с изключителна 

важност за развитието на община Чупрене. Общината разполага и с благоприятни 

възможности за развитието на алтернативните форми на туризъм:  

 Развитието на ловния спорт се обуславя от съществуващото разнообразие от 

дивеч и богатия горски фонд; 

 Значителните по своята територия защитени територии и площи от Натура 2000; 

 Културно-исторически забележителности. 

Въпреки всичко гореизложено се наблюдава тенденцията местата за настаняване да 

са крайно недостатъчни за нуждите на отрасъла. Често се случва при провеждането на 

големи културни или спортни събития туристите да се пренасочват към местата за 

настаняване в съседната община Белоградчик. Това, от своя страна, носи огромни негативи 

за хотелиерския бизнес в община Чупрене и води до редица пропуснати ползи. 

Към момента в община Чупрене съществуват следните основни места за настаняване:  

 

1. ХИЖА „ГОРСКИ РАЙ”. Разположена на 1450 m надморска височина. Намира се в 

Чупренския балкан в непосредствена близост до биосферния резерват „Чупрене”. 

Разполага с 38 легла, вътрешни санитарни възли, кухня, бар, столова, топла вода, 

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

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

до най-високия връх в Северозападна Стара планина – вр. Миджур – 2 168 m.  
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2. ХИЖА „МИДЖУР”. Разположена е в Горни ломския балкан, непосредствено до 

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

кухненски блок и столова.  

3. ТУРИСТИЧЕСКА СПАЛНЯ С. ЧУПРЕНЕ. Намира се в центъра на с. Чупрене. 

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

конферентна зала, интернет връзка и кабелна телевизия. В сградата се помещава и 

Туристическия информационен център с богата информация за община Чупрене и 

региона.  

4. БАЗА ЗА ПОДХРАНВАНЕ НА ДИВЕЧА. Намира се в местността „Бела вода” в 

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

предлага отлични условия на любителите на ловния туризъм.  

Общинското ръководство, взимайки предвид значителният наличен потенциал за 

развитие на летен и зимен отдих, туризъм и спорт, който тази територия притежава, започна 

работа по преодоляването на икономическата, демографска и социална криза, чрез 

реализирането на проект „Туристическа и ски зона „Миджур“ /ТСЗ „Миджур“/. 
Структуроопределящо място в идеята, е изграждането на туристически център в 

подножието на вр. Миджур, чиято климатична и ортографска характеристика предлагат 

широко поле за реализиране на ски център с много добри качествени показатели. 

Инвестиционните намерения стартират с разработването на общ устройствен план /ОУП/. 

Неговата главна цел е създаването на оптимална пространствена и функционална структура 

за развитие, изграждане и комплексно устройство на среда за летни и зимни форми за спорт 

и отдих в хармонично единство на урбанизираните структури със съществуващите 

природни и антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия.  

 

Постигането на въпросната цел се свързва с изпълнението на следите задачи: 
 

 определяне на териториалния обхват за пространствено развитие на 

туристическата и ски-зона до 2035 г; 

 определяне на трасетата и структурата на ски-пистите и туристическите 

маршрути за лятно и зимно ползуване; 

 определяне на трасетата на лифтовите съоръжения; 
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 определяне на вътрешната структура и елементите на функционалната система 

"отдих и спорт"; 

 определяне на функционалното предназначение на отделните видове терени, 

съобразно трасетата на пистите и съоръженията и структурата на 

функционалната система "отдих и спорт"; 

 организиране и локализиране на основните елементи на обслужващата сфера; 

 определяне на комуникационната достъпност и паркирането; 

 развитие, оразмеряване и провеждане на елементите на инженерните мрежи; 

 създаване на условия за поддържане на екологическото равновесие и опазване на 

природната среда от неблагоприятни антропогенни въздействия; 

 разработване на програма от мероприятия и система за управление реализацията 

на ОУП на туристическа и ски-зона „Миджур”.  

Предвижда се върху терен в подножието на вр. Миджур, да бъдат изградени две 

велотрасета /комбинирани със съществуващи туристически пътеки/, 14 трасета за алпийски 

ски-спорт и шест лифтови съоръжения. Три от тях ще работят през всички сезони, за да 

обслужват през топлите месеци, пешеходните и вело-туристи. Заложено е изграждането 

още на: система за технологичен сняг, заведения за хранене, транспортен достъп и 

паркиране, спортна, туристическа и техническа инфраструктура и други обслужващи 

обекти. Предлаганата концепция е съобразена с намиращите се в съседство защитени 

територии. 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 
ЧУПРЕНЕ 

 

Данните в табл. 12 показват, че общият брой на предприятията в общината остава 

почти непроменен в рамките на разглеждания период 2014 – 2018 г. Това, което се променя, 

е структурата им по основните икономически дейности, което обаче не оказва голямо 

влияние върху цялостната стопанска картина в община Чупрене. Доминират предприятията 

в сектора на услугите, представени от икономическите дейности търговия, хотелиерство и 

ресторантьорство, и операции с недвижими имоти, чийто общ относителен дял е над 50 % 

от всички действащи нефинансови предприятия в общината. Факт е обаче, че Чупрене е 

една от общините в България с най-малък брой преработващи предприятия и предприятия 
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в сектор търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети. Предвид застаряващия профил на 

населението, е проблем, че на територията на общината липсват предприятия с 

икономическа дейност „Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки“.    

 Във вторичния сектор на стопанството (икономическа дейност Производство и 

разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива) оперират 

около 12 % от всички предприятия, като техният брой се запазва постоянен за периода. 

Между 26-28 % от предприятията в община Чупрене развиват в дейността си в първичния 

сектор на стопанството и по-конкретно в областта на селското стопанство. Броят им остава 

почти непроменен за разглеждания 5 годишен период.  

В обобщение би могло да се каже, че на територията на община Чупрене не са 

настъпили големи промени в разпределението на предприятията по стопански 

сектори и респективно по икономически дейности.  

 

Таблица 12 Разпределение на предприятията по икономически дейности за периода 2014-2018 г. 

 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

брой % брой % брой % брой % брой % 

Селско, горско и рибно 
стопанство 

13 26,00 15 28,30 14 26,42 13 26,00 12 23,08 

Производство и 
разпределение на 
електрическа и топлинна 
енергия и на газообразни 
горива 

6 12,00 5 9,43 6 11,32 6 12,00 5 9,62 

Търговия; ремонт на 
автомобили и мотоциклети 

14 28,00 13 24,53 12 22,64 10 20,00 11 21,15 

Хотелиерство и 
ресторантьорство 

10 20,00 9 16,98 11 20,75 10 20,00 9 17,31 

Операции с недвижими 
имоти 

3 6,00 .. - .. - 5 10,00 5 9,62 

Предприятия, за които 
данните са 
конфиденциални 

4 - 11 - 10 - 6 - 10 - 

Общо 50 100 53 100 53 100 50 100 52 100 

Източник: Данни на ТСБ, собствени изчисления  
 

Данните в таблицата показват, че през разглеждания период 2014-2018 г. над 60 % 

от предприятията, опериращи на територията на община Чупрене отчитат положителен 
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финансов резултат в края на счетоводната година. Губещите предприятия са около и малко 

над 20% от всички предприятия, а отчитащите нулев резултат са дори под 10% пред 2017-

2018 г. (табл. 13). Големият дял на печеливши предприятия означава повече внесени данъци 

от страна на бизнеса и повече остатъчен финансов ресурс за реинвестиции и допълнително 

разрастване на бизнес субектите.  

 
Таблица 13 Разпределение на предприятията според крайния финансов резултат от дейността им за периода 2014-2018 

г. 

Година Предприятия Предприятия с 
печалба 

Предприятия със загуба Предприятия с нулев 
резултат 

Брой Брой % Брой % Брой % 

2018  52 34 65,4 14 26,9 4 7,7 

2017  50 34 68,0 12 24,0 4 8,0 

2016  53 34 64,1 11 20,8 8 15,1 

2015  53 38 71,7 8 15,1 7 13,2 

2014  50 31 62,0 10 20,0 9 18,0 
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Таблица 14 Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия по икономически дейности (А21) в община Чупрене за 2018 г. 

Икономически дейности  
Предприятия 

Произведена 
продукция 

Приходи 
от 

дейността 

Нетни 
приходи от 
продажби 

Разходи за  
дейността 

Заети лица 
Разходи за 

възнаграждения 

Брой Хил. лв. Брой Хил. лв. 

ОБЩО: 52 5 071 6 972 5 028 6 066 114 704 

A Селско, горско и рибно 
стопанство 

12 .. .. 2 587 2 855 39 211 

C Преработваща промишленост .. .. .. .. .. .. .. 

D Производство и разпределение на 
електрическа и топлинна енергия и 
на газообразни горива 

5 1 700 1 750 1 603 1 296 24 140 

F Строителство .. .. .. .. 159 .. .. 

G Търговия; ремонт на автомобили 
и мотоциклети 

11 88 373 366 352 13 26 

I Хотелиерство и ресторантьорство 9 164 242 132 189 10 15 

J Създаване и разпространение на 
информация и творчески продукти; 
далекосъобщения 

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

L Операции с недвижими имоти 5 .. .. 10 .. .. .. 

M Професионални дейности и 
научни изследвания 

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

N Административни и 
спомагателни дейности 

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

Q Хуманно здравеопазване и 
социална работа 

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

Източник: Данни на Национален статистически институт  
".." Конфиденциални данни
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ИЗВОДИ 

 

Проблеми 

 

 Икономиката на Чупрене е фокусирана върху едва няколко икономически дейности и 

предприятия; 

 Общинската икономика има изключително малък принос към областта; 

 Значително по-ниски икономически показатели в сравнение с областта и страната; 

 Липса на нови предприятия като цяло във вторичния и в третичния сектори; 

 Масивите с трайни насаждения постепенно намаляват през годините; 

 Не са използвани ефективно предимствата на общината, че част от територията й попада 

в обхвата на НАТУРА 2000; 

 Трудова миграция от селата към по-големите градове, намиращи се извън община 

Чупрене; 

 Липса на осведоменост сред местното население и на активна комуникационна 

кампания сред земеделските производители в общината за съществуващите 

възможности за кандидатстване по отворените схеми на програмата за развитие на 

селските райони; 

 Липса на инвестиции и субсидии в животновъдството и ниски изкупни цени, наложени 

от специфичното географско разположение на областта; 

 Голяма част от животните през последните години се отглеждат в личните дворове на 

населението, много често при примитивни условия, което води отрасъла до загуби и 

допълнително затруднява последващото му развитие и модернизация.  

Потенциали 

 

 Развитието на малки и средни земеделски стопанства, насочени към биологично 

производство, ориентирано към туристическия пазар;  

 Привличане на безработни в селското стопанство; 

 Провеждане на обучения за създаване на предприемачи в областта на аграрния 

сектор; 

 Изготвяне на общи съвместни проекти със съседните общини в областта на туризма; 

 Насърчаване на устойчиво биологично земеделие, съобразно специфичните 

климатични и почвени условия;  
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 Насърчаване на отглеждането на трайни насаждения, отговарящи на местните 

условия и традиции;  

 Стимулиране на екоземеделие, свързано със съхраняване на екологичната чистота 

на природната среда и произвежданата земеделска продукция;  

 Развитие на модерно животновъдство, насочено към местна консумация, в 

съчетание с туристическите дейности;  

 Наличието на много добри пасища и ливади в планинската и полупланинската част 

на общината са условие за развитие на овцевъдството и месодайното говедовъдство. 

 Пчеларството и зайцевъдството с потенциал за развитие и обогатяване на 

асортимента от предлагани продукти.  

 Стимулиране съчетаването на селскостопанските дейности с различни форми на 

туризъм;  

 Симулиране на пчеларството и отглеждането на билки и горски плодове – шипки, 

лешници, къпини, малини, боровинки и др.;  

 

Стимулиране изграждането на малки преработвателни предприятия за преработка на 

земеделската продукция, произвеждащи висококачествена екологично чиста продукция, 

насочена към туристическия сектор. 

 

2.2.6 Икономическа активност на населението и пазар на труда 

 

Броят на населението не е определящ за икономическата дейност, обаче числеността на 

населението в трудоспособна възраст определя трудовия потенциал и пазара на труда. 

Тенденцията на застаряване на населението в община Чупрене води до промени в 

структурата на трудовите ресурси – под, във и надтрудоспособна възраст. Влияние върху 

населението в активна трудова възраст, освен застаряването като цяло на населението в 

страната, оказват границата за пенсиониране, естествения прираст и показателите за 

възрастова зависимост и за демографско заместване. 

В община Чупрене към 2018 г. 38,9% на населението е в надтрудоспособна възраст. 

Съществуващата демографска структура поражда проблеми като недостиг на човешки 

капитал, риск от обезлюдяване, увеличаващи се разходи на общината за социални услуги. 

Работната сила или величината на икономически активното население зависи от редица 

демографски и икономически фактори. Демографските фактори предопределят величината и 
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структурата на населението, броя на населението в трудоспособна възраст. Спадът на 

населението в трудоспособна възраст в община Чупрене се дължи на намалената раждаемост, 

на интензивността на заселванията и изселванията, които през последните десетилетия са 

характерни за всички селски общини. 

Показателите за заетостта и безработицата са важни индикатори за икономическото 

развитие, тъй като човешкият фактор е свързващо звено между останалите фактори на 

производството и от него зависи тяхното пълноценно използване. Тенденциите в изменението 

на коефициентите на заетост и безработица сменят посоката на своето развитие в зависимост 

от икономическите цикли, тъй като при криза започва процес на свиване на производството и 

освобождаване на персонал, поради намаленото вътрешно и външно търсене на 

произвежданите стоки и услуги. 

 

Коефициент на икономическа активност  

 

Икономически активното население по същество определя параметрите на работната 

сила. В тази категория от населението попадат лицата във възрастовата група от 15 до 64 

годишна възраст. По последни актуални данни на Агенцията по заетостта от 2020 г. общият 

брой на икономически активното население в община Чупрене е 1 049 д. – от които 591 мъже 

и 458 жени.  

Относителна мярка за степента на участие на населението в пазара на труда е 

коефициентът на икономическа активност, изчислен като отношение на броя на икономически 

активните лица към населението във възрастовата група 15 - 64 навършени години. Той се 

измерва в проценти (%). На фиг. 29 е представено сравнението между динамиката на 

коефициента за община Чупрене и за област Видин.  
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Фигура 29 Коефициент на икономическа зависимост – сравнение между показателите на община Чупрене и област Видин 

Източник: данни на Агенция по заетостта, собствени изчисления 

 

Прегледът на данните показва, че динамиката в изменението на коефициента на 

общинско ниво, следва тази на област Видин, но с много по-ниски стойности. След 

намаляването си в годините на икономическа криза, нивото на икономическа активност на 

община Чупрене формира тенденция на нарастване и достига максимум през 2015 г. от 48,7 %.  

Наблюдава се сериозен спад на коефициента с почти 14 процентни пункта, достигащ до 

34,8 % през 2017 г., последван отново от покачване през 2018 г.  

До голяма степен такава динамика на показателя – следваща фазите на икономическия 

цикъл – е вътрешно присъща, но отчетеното в края на периода подобрение би могло да е 

отражение на мерките на пазара на труда, реализирани с национални програми и проекти, 

съфинансирани със средства от ЕС, както на територията на общината, така и на областно ниво.  

 

Заетост  
 

Общият брой на заетите лица в община Чупрене за 2018 г. е 114 души. От тях 45 % (51 

д.) са заети в първичния сектор на стопанството, 28 % (32 д.) във вторичния сектор и 27 % (31 

д.) – фиг. 30. 

 

44,5
48,7

42,4
34,8 37,0

71
72,3

68,2
69,6

73,4

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

2014 2015 2016 2017 2018

Коефициент на икономическа активност в %

Община Чупрене Област Видин



 

85 

 

 
Фигура 30 Заети лица по сектори в икономиката за 2018 г. в община Чупрене 

Източник: данни на НСИ, собствени изчисления 

 

Резултатите, показани в таблицата илюстрират двата сектора на икономиката, които се 

нуждаят от специално внимание и целенасочени политики към тях. Общината би следвало да 

подкрепи и насърчи мерките, свързани със сектора на услугите и индустриалния сектор, и да 

запази едновременно с това постоянна заетост в първичния сектор, който така или иначе има 

потенциал за още по-голям растеж.  

В рамките на фиг. 31 можем да проследим една интересна съпоставка между броя на 

заетите лица и средната годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно 

правоотношение. Броят на заетите лица в икономиката отчита колебливи стойности за 

разглеждания период със своите върхове и спадове. Това обаче не се отразява на постоянния 

растеж на средната годишна работна заплата, което е предпоставка за увеличаване на доходите 

на населението, поддържане на икономическа стабилност, осигуряване на устойчива заетост и 

достоен труд.  
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Фигура 31 Сравнителен анализ на данните за броя на заетите лица и данните за размера на средната годишна работна 

заплата на територията на община Чупрене за периода 2014-2018 г. 

Източник: Данни на НСИ 

 

Относителен дял на наетите в индустрията в общия брой наети лица 

 

Наети лица са лицата, които са в трудово правоотношение с работодателя съгласно 

Кодекса на труда и в служебно правоотношение съгласно Закона за държавния служител, по 

силата на които правоотношения те получават възнаграждение в пари или натура под формата 

на работна заплата за извършена в определен обем и качество работа. Индустрията на 

територията на община Чупрене е представена главно от икономическите дейности с кодове C 

(Преработваща промишленост), D (Производство и разпределение на електрическа и топлинна 

енергия и газообразни горива) и F (Строителство) от КИД 2008.   

Данните от графиката ясно показват постоянен спад в дела на наетите лица в 

индустрията, което е показател за заетост в сектора (фиг. 32). Именно вторичният сектор на 

местната икономика отчита най-високи стойности произведена продукция и приходи от 

дейността, както вече беше анализирано в частта „Състояние на местната икономика“ от 

настоящия стратегически документ. Оттук може да се заключи, че общината следва да 

предприеме мерки за стимулиране на заетостта в индустрията, предвид сериозния принос на 

сектора за развитието на местната икономика и икономическия растеж на Чупрене. 
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Фигура 32 Относителен дял на наетите в индустрията в общия брой наети лица (в %) 

Източник: Данни на НСИ 

 

Равнище на безработица  
 

Равнището на безработицата е индикатор, който отчита дела на регистрираните 

безработни лица от икономически активното население на възраст 15 - 64 г. 

През разглеждания период 2014-2018 г. на територията на община Чупрене, въпреки 

високата стойност от 2015 г. (54,2%) се наблюдава значителен спад на равнището на 

безработицата, която през 2017 г. достига до 33,39%. Общината обаче остава далеч от 

стойностите на показателя на областно и национално ниво, което е притеснително на фона на 

вече задаващата се глобална икономическа криза, причинена от пандемията COVID-19, която 

неизбежно ще доведе след себе си още загубени работни места. Безработицата ще остане и 

през следващия програмен период 2021-2017 г. като едно от основните предизвикателства за 

община Чупрене в стремежа към осигуряване на качествени работни места. 

Усилията би следвало да се насочат към подкрепа на младите хора, борба с 

дългосрочната безработица и насърчаването на придобиването на нови умения. 

На фиг. 33 и фиг. 34 са показани данни за равнището на безработица на територията на 

общината, които показват няколко важни тенденции: 

 Абсолютният брой на безработните достига своя връх през 2015 г. (315 д.), след което 

намалява през следващите две години, за да достигне отново възходяща тенденция през 

2018 г.  
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Фигура 33 Равнище на безработицата на територията на община Чупрене за периода 2014-2018 г. 

Източник: по данни на Агенция по заетостта 

 

 

 
Фигура 34 Показатели на пазара на труда в община Чупрене за периода 2014-2018 г. 

Източник: данни на НСИ и Агенция по заетостта 
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 Броят на младите безработни се запазва висок, като дялът им от всички регистрирани 

безработни се движи между 19 и 25 %  

 Броят на безработните за повече от 1 година намалява през последните 4 години, 

следвайки донякъде тенденцията на показателя за безработните до 29 годишна възраст, 

което може да индикатор за връзка между двете величини, а именно че младите хора 

все по-малко се задържат безработни за повече от една година. 

Гореизложената графика откроява ясно големият проблем с младежката безработица, 

пред който е изправена община Чупрене.  

Броят на младите хора и на хората в трудоспособна възраст в община Чупрене през 

последните години намалява. Осигуряването на заетост на младите хора е условие за 

предстоящата им трудова и социална реализация. Стремежът към независимост и 

самореализация е доминираща черта сред младите хора в общината. За съжаление, голяма част 

от тях са социално и икономически зависими от семействата си. Много от младежите са 

издържани от родителите, бабите и дядовците си. 

Високообразованите млади хора от общината не правят изключение от общата за 

страната тенденция да търсят реализация в големите градове на България.  

По данни на Бюро по труда – гр. Белоградчик към месец декември 2017 г. броят на 

регистрираните безработни млади хора е 56. От тях със средно – 5, с основно, начално и без 

образование – 51. Няма регистрирани безработни с висше образование, тъй като тези които 

завършват висше образование, остават да работят и живеят в градовете, в които са учили. 

Поради голямата безработица в общината доходите са много по-малки в сравнение с средните 

доходи в големите градове, а оттам и жизненият стандарт на младите хора е сравнително нисък.  

Една от основните заплахи за община Чупрене е засилването на миграционните и 

емиграционните процеси, свързани с търсенето на работа особено сред младите хора. Поради 

ниската заетост и липсата на близка перспектива за намиране на работа, много от младежите 

търсят реализация на трудовия пазар в по-големите градове или в чужбина. Тези, които работят 

в страната, прекарват по родните си места обикновено почивните дни, а тези от чужбина се 

прибират по време на годишните си отпуски.  

Ниската активност в областта на предприемачеството сред младите хора в България се 

дължи преди всичко на липса на достатъчно умения, опит и ресурси за стартиране на собствен 

бизнес. Много от тях, които имат намерение да се заемат със собствен бизнес предпочитат 
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преди това да натрупат знания, професионален опит в избраната област, както и да намерят 

необходимия им стартов капитал. 

С цел преодоляване на младежката безработица на територията на община Чупрене 

биха могли да се посочат следните приоритети: 

 Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора; 

 Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги; 

 Развитие на младежко доброволчество; 

 Повишаване на гражданската активност; 

 Развитие на междукултурния и международния диалог. 

 

2.3. РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНА СФЕРА И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 
 

2.3.1. Демографска характеристика  

 

Демографските процеси се влияят от редица фактори - природногеографски, 

исторически, социални, културни, икономически, политически и други фактори. Всички те в 

различна степен формират демографския облик на община Чупрене. Територията на общината 

не остава изолирана от демографските проблеми в България, които се изразяват в емиграция 

на младо население, увеличаваща се смъртност, отрицателен естествен прираст и влошена 

възрастова структура на населението. Намаляването и застаряването на населението са 

ключови национални демографски проблеми, които са характерни и за област Видин и в 

частност община Чупрене. Въпреки прилагането на редица мерки и политики за смекчаване на 

последиците от тези негативни тенденции, опитът показва, че това са трудни за управление 

процеси. От една страна резултатите от тях са формирани с течение на времето, а от друга 

демографските процеси са свързани с изменената ценностна система на хората и съвременния 

начин на живот. В този контекст коефициентите на раждаемост на населението, намаляващата 

фертилност, увеличаващата се възраст за сключване на брак са тенденции, които са характерни 

за модерното общество.  

По брой на населението община Чупрене е една от най-малките в областта (табл. 15, 

фиг. 35). По данни на НСИ към 2018 в общината живеят 1715 жители или 2,02% от населението 

на област Видин.  
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Таблица 15 Брой на населението по общини в област Видин (по данни на НСИ) 

Община Общо население Относителен дял  Мъже Жени 

Видин 53764 63,35% 25995 27769 

Димово 5596 6,59% 2790 2806 

Белоградчик 5575 6,57% 2719 2856 

Брегово 4498 5,30% 2260 2238 

Кула 3654 4,31% 1745 1909 

Ружинци 3608 4,25% 1790 1818 

Ново село 2500 2,95% 1211 1289 

Грамада 1742 2,05% 893 849 

Чупрене 1715 2,02% 859 856 

Макреш 1277 1,50% 643 634 

Бойница 936 1,10% 444 492 

Общо  84865 100,00% 41349 43516 

По население тя отстъпва само на общините Макреш и Бойница.   

 

Фигура 35 Брой на населението по общини в област Видин (по данни на НСИ) 
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Община Чупрене е третата най-малка община в област Видин след Бойница и Макреш. 

Тя съставлява 2,02% от цялото население на областта. Населените места в общината са 8 на 

брой и по данни на ГД „ГРАО” към 2020 г. те имат общо население от 1872 жители (табл. 16).  

 

Таблица 16 Брой население по населени места в община Чупрене (по данни на ГД "ГРАО") 

Населено място Брой население Относителен дял 

Горни лом 664 35,5% 

Чупрене 457 24,4% 

Долни лом 173 9,2% 

Репляна 164 8,8% 

Търговище 159 8,5% 

Средогрив 100 5,3% 

Върбово 96 5,1% 

Протопопинци 59 3,2% 

Общо 1872 100,0% 

 

Село Чупрене (административен център на общината) заедно със село Горни Лом 

концентрират 60% от демографските ресурси. В тези две села е съсредоточен основния 

икономически и демографски потенциал на общината. Динамиката на населението в общината 

е сравнително малка. Населението спада с плавни темпове и за периода 2012-2018 г. е намаляло 

с 12% от 1957 жители до 1715.   
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Фигура 36 Промяна в броя на населението на общините в област Видин за периода 2012 - 2018 г. (по данни на НСИ) 

Гъстотата на населението на общината е сред най-ниските в страната – едва 5 д/km2. По 

този показател в сравнение с общините в цяла България, общината отстъпва само на Невестино, 

Малко Търново и Трекляно, които са с по-ниска гъстота на населението. Основна причина 

затова е от една страна близостта до държавната граница, а от друга – труднодостъпните 

алпийски и горски ландшафти, които не позволяват разселване на населението. 
Таблица 17 Гъстота на населението по общини в област Видин (собствени изчисления по данни на НСИ) 

Община  Гъстота  в души/km2 

Видин 102,2 

Брегово 24,0 

Ново село 22,2 

Ружинци 15,0 

Димово 13,6 

Белоградчик 13,2 

Кула 12,6 

Грамада 9,6 

Макреш 5,5 

Бойница 5,2 

Чупрене 5,1 
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Гъстотата на населението е изчислена и по землища. Тя е показана на фиг. 37. 

 

 

Фигура 37 Гъстотата на населението по землища в община Чупрене (собствени изчисления по данни на НСИ) 

Движение на населението. 

Община Чупрене, макар и обременена от редица проблеми, има сравнително 

благоприятни демографски показатели в сравнение с други общини в Северозападна България. 

Коефициента на раждаемост (10,5‰) е по-висок в сравнение със средния за страната – 8,9‰ и 

по-висок от редния за област Видин – 6,9‰. (табл. 18 и фиг. 38). 
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Таблица 18 Основни демографски показатели за общините в област Видин (по данни на НСИ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По показателя раждаемост на населението за 2018 г. (10,5‰) община Чупрене заема 

второ място във Видинска област (фиг. 38).  

 

Фигура 38 Коефициент на раждаемост (в ‰) за община Чупрене и съседните ѝ общини (собствени изчисления по данни на 
НСИ)  
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Единствено по-високи стойности се наблюдават в община Димово (10,5‰). Много по-

тревожни са стойностите за общата смъртност на населението. По данни на НСИ за 2018 г. 

Коефициента на смъртност за община Чупрене е много тревожен - (42,0‰). Това нарежда 

общината на 4-то място по този показател в областта след Бойница, Ново село и Макреш 

(табл.18, фиг. 39).  

 

 

Фигура 39 Коефициент на смъртност (в ‰) за община Чупрене и съседните ѝ общини (собствени изчисления по данни на 
НСИ) 

 

По-високите стойности на раждаемостта не могат да компенсират смъртността и 

община Чупрене заема челните места по отрицателен естествен прираст (табл. 18, фиг. 40). 
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Фигура 40 Естествен прираст (в ‰) за община Чупрене и съседните ѝ общини (собствени изчисления по данни на НСИ) 

При средни стойности за страната от ( - 6,6 ‰), за Северозападен статистически район ( - 12,4 

‰) в областта ( - 16,6 ‰), в община Чупрене се отчитат ( - 31,5 ‰).         

Повечето села намаляват своето население, като за периода 2013-2020 г. Увеличение на 

населението има само в селата Търговище и Репляна. 
Таблица 19 Избрани демографски показатели по населени места в община Чупрене (собствени изчисления, по данни на НСИ 
и ГД „ГРАО“) 

Населено място Население 2013 г. Население 2020 г. Промяна Промяна, % 

 Чупрене 560 457 -103 -18% 

 Върбово  104 96 -8 -8% 

 Търговище 134 159 25 19% 

Протопопинци 73 59 -14 -19% 

 Репляна 158 164 6 4% 

 Горни Лом 716 664 -52 -7% 

 Долни Лом 210 173 -37 -18% 

 Средогрив 115 100 -15 -13% 

 Общо 2070 1872 -198 -10% 
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 В таблицата е изведена динамиката в броя на населението по населените места за периода 

2013-2020 г. Наблюдава се разлика между най-малкото (Протопопинци) и най-голямо населено 

място (Горни Лом) от порядъка на 11 пъти. В селата Търговище и Репляна се наблюдава 

увеличение спрямо 2013 г., което е положителна тенденция. Останалите населени места 

намаляват свето население, като с най-големи темпове е намаляло населението на 

Протопопинци, Долни Лом и Чупрене. Причините за това демографско развитие са 

комплексни. От една страна влияние оказват инерционните процеси на демографска криза от 

90-те години на ХХ в., а от друга слаборазвитата местна икономика, която не може да осигури 

работни места дори и на малко останалите млади хора.    

 

Таблица 20 Динамика на населението в община Чупрене в периода 1934 - 2020 г. 

Година Население 

1934 9487 

1946 9450 

1956 8366 

1965 6918 

1975 5612 

1985 4455 

1992 3795 

2001 3004 

2011 2083 

2020 1872 

 

Механичен прираст. 

Механичният, заедно с естественият прираст определят промяната на числеността на 

населението във всяка една териториална единица. За 2018 г. механичният прираст в общината 

е отрицателен – 15 души, коефициентът на интензивност на изселване 42,6‰, а коефициентът 

на интензивност на заселване 33,8‰. (табл. 21 и фиг. 41).  
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Фигура 41 Механичен  прираст (в ‰) за община Чупрене и съседните ѝ общини (собствени изчисления по данни на НСИ) 

Таблица 21 Избрани показатели, характерзиризиращи механичното движение на избрани общини (собствени изчисления по 
данни на НСИ) 

Община Заселени Изселени Механичен прираст Ki-e (в ‰) 
Белоградчик 115 182 -67 -12,0 

Бойница 28 35 -7 -7,5 

Брегово 74 126 -52 -11,6 

Видин 1157 1549 -392 -7,3 

Грамада 58 87 -29 -16,6 

Димово 140 237 -97 -17,3 

Кула 96 122 -26 -7,1 

Макреш 69 47 22 17,2 

Ново село 80 68 12 4,8 

Ружинци 119 124 -5 -1,4 

Чупрене 58 73 -15 -8,7 

Чипровци 85 76 9 2,9 
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Механичното движение на населението е неравномерно, като почти не се наблюдават 

различия тренда на заселване и изселване в населените места на общината. В таблица 19 се 

вижда, че само селата Търговище и Репляна се увеличават като причина затова е механичното 

заселване на жители от други населени места. Липсата на големи икономически субекти в 

общината кара младите хора да мигрират в съседни общини, областния център, София или 

чужбина. Селата в общината са привлекателно място за живот предимно на население в 

надтрудоспособна възраст. 

Коефициентът на интензивност на изселване за 2018 г. в общината е 43‰ (фиг. 42)  

 

Фигура 42 Коефициент на интензивност на изселване за 2018 г. (собствени изчисления по данни на НСИ) 

 

Коефициентът на интензивност на заселване за 2018 г. в общината е 34‰ (фиг. 43)  

 



 

101 

 

 

Фигура 43 Коефициент на интензивност на заселване за 2018 г. (собствени изчисления по данни на НСИ) 

 

Фигура 44 Демографски показатели (в ‰) на избрани общини за 2018 г. (собствени изчисления, по данни на НСИ) 
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Използвани съкращение:  
 

Ki – Коефициент на интензивност на заселване 

Ke – Коефициент на интензивност на изселване 

I – брой заселени 

E – брой изселени 

N – Коефициент на раждаемост  
M – Коефициент на смъртност  
NI – Естествен прираст  
 

Структури на населението. 
Процесът на остаряване е типичен за българската демографска действителност. 

Населението в Северозападна България и в общината е сред най-застарелите в Европа и 

тенденцията е да продължава да остарява в бъдеще. Подробна разбивка по 5-годишни 

възрастови интервали показва традиционната за страната нарушеност на баланса на 

възрастовата структура на населението.  

Към 2020 г. на територията на община Чупрене навършилите 65 или повече години са 

33,5 %. За сравнение в национален мащаб тези лица са приблизително 20% от общия брой 

население. Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. 

Относителният дял на жените на възраст над 65 години в общината е 40,0% (за България 

23,2%), а на мъжете 27,1% (за България – 16,6%). Тази разлика се дължи на по-високата 

смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота 

при тях.  

Възрастовата структура на населението до голяма степен определя демографския му 

потенциал. Нейния нарушен баланс се отразява на раждаемостта, смъртността, фертилността, 

репродуктивните възможности на населението, както и като цяло на трудовите ресурси на 

населението и икономическото развитие на общината. 

На възраст от 0-14 г. са 13% от жителите на общината. В тази възрастова група 

стойностите за лицата от мъжки и женски пол са приблизително еднакви. В трудоспособна 

възраст между 15 и 64 г. са 48% от жителите на общината. Във всички кохорти в тази 

възрастова група мъжете доминират като относителен дял. Към 2018 г. 39% от населението 

попада във възрастовата група над 65 години (фиг. 45, фиг. 46). 
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Фигура 45 Разпределение на населението по възрастови групи в община Чупрене за 2018 г. (по данни на НСИ) 

 

Фигура 46 Полово-възрастова пирамида на община Чупрене за 2020 г. (по данни на ГД „ГРАО") 

13%

48%

39% подтрудоспособна
в трудоспособна
над трудоспособна
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По различните демографски прогнози трудовите ресурси на общината и областта ще 

продължават да намаляват. Тъй като делът на работещото население е ключов фактор за нивото 

на доходите в общината, неговият спад е вероятно да отслаби икономическия растеж. Един от 

сериозните проблеми, на който не се обръща достатъчно внимание е, че общината, и в страната 

като цяло вече се превръща водеща по отношение на спада в съотношението между 

застаряващо население и население в трудоспособна възраст. Това до голяма степен се очаква 

да засили натиска върху икономиката на общината и региона. Настоящата демографска 

картина и в частност застаряването на населението от една страна подтиска предприемаческата 

дейност и иновациите, а от друга има вероятност да намали бюджетните спестявания. Това ще 

се получи, тъй като свързаните с възрастта разходи като тези за здравеопазване, пенсии и 

дългосрочни грижи ще се увеличат, а от своя страна постъпленията от данъци ще намалеят и 

това ще доведе до намаляване на бюджетните спестявания, необходими за публични 

инвестиции, насочени към повишаване на производителността. 

Коефициентът на възрастова зависимост за 2018 г. в общината е 108%, което показва 

влошената възрастова структура на населението (фиг. 47, фиг. 48). Прогнозното му 

увеличаване му през следващите години ще води до още по-силен натиск върху пенсионната 

система в бъдеще. 

 

 
Фигура 47 Коефициент на възрастова зависимост за 2018 г. в избрани общини (собствени изчисления по данни на НСИ) 
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Коефициентът на възрастова зависимост се очаква да се увеличава през следващите 

четири десетилетия. До 2050 г. над 40% от населението на общината да бъде над 65 години и 

около 50% да бъде в трудоспособна възраст. 

 

 
Фигура 48 Коефициент на възрастова зависимост за 2018 г. в избрани общини (собствени изчисления по данни на НСИ) 

 

Образователната структура на населението е важна с оглед възможностите на  

работната сила икономическия потенциал на общината. Образованието е ключов елемент към 

качествена работна ръка, което от своя страна е важен фактор за привличане на инвестиции и 

по-висока конкурентоспособност. Данните за нея са извлечени от последното Преброяване. 

Според данните от с най-висок дял са жителите с придобито средно образование – 37,7%. На 

областно ниво стойностите са приблизително сходни и по-добри с тези на много други общини 

в област Видин. Към 2011 г. броят на лицата с висше образование е 128 души. Процентът на 

завършилите висше образование е 6,5%, което е с 13,1% по-малко от средното за страната. Със 

средно образование е 37,7% от населението на общината при средно 43,4% в страната. В 

същото време с начално и основно образование делът на населението е чувствително по-висок 
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от характерния за страната. В категориите начално, незавършено начално образование и никога 

непосещавали училище спадат 22,9% от жителите на общината, което е тревожен факт (табл. 

22). 

Таблица 22 Степен на завършено образование по данни от последното Преброяване в община Чупрене  

Висше Средно Основно 
Начално и 

незавършено начално 

Никога непосещавали 
училище 

6,5% 37,7% 32,8% 21,6% 1,3% 

 

Броят на рано напусналите образователната система показва стабилна тенденция за 

плавно повишение. Мерките, които се прилагат за преодоляване на този проблем към момента 

са недостатъчно ефективни или въздействието им ще се усети по-напред във времето. 

Понастоящем, обаче, макар и със сравнително сходна за редица общини в Северозападна 

България образователната структура, тенденциите за последните години също не очертават 

добри перспективи. Нуждата от инвестиции в образованието е от ключово значение за по-

благоприятно бъдеще на общината и за подобрен стандарт на живот. 

В геодемографския анализ на населението, важно място заемат етническата и 

религиозна (конфесионална) структури на населението. Установилите се демографски 

тенденции – относително ниска раждаемост, висока смъртност и засилена емиграция през 

последните 20 години се отразяват върху броя на всички етнически групи както на регионално, 

така и на локално ниво. В резултат на това не са настъпили съществени изменения в 

етническата и религиозна (конфесионална) структура на населението Данните за тях показват 

относителна непроменливост във времето и отново са на базата на последното преброяване от 

2011 г. Ролята на тези две структури не се изчерпва само с възпроизводството на населението. 

Тяхната роля е свързана и с икономическата активност, пазара на труда, трудовата заетост, 

миграционните процеси и др.  

Най-многобройна етническа група в област Видин е българската. Към нея са се 

самоопределили 86 802 (91,2%) от лицата, отговорили на незадължителния в анкетата за 

преброяването въпрос. Към ромската етническа група са се самоопределили 7 282 души или 

7,7% от населението на областта. На фиг. 49 е показана етническата структура в област Видин 

към 2011 г. 
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Фигура 49 Етническата структура на населението в област Видин към 2011 г. (Източник: ОПР Чупрене) 

Българската етническа група съставлява 83,8% от общото население на общината, а към 

ромската – 16,0% (фиг. 50). Тенденцията е за увеличаващ се дял на ромската етническа група 

заради по-високите стойности на естествения прираст сред представителите на тази етническа 

група. 
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Фигура 50 Етническа структура на населението по общини (по данни на НСИ) 

Конфесионална структура.  

 

Конфесионалната (религиозна) структура на населението е пряко свързана с 

етническата. Източноправославното християнство е доминиращата религия както на 

общинско, така и на областно ниво (фиг. 51). Като православни християни в община Чупрене 

са се самоопределили 83,5% от отговорилите на въпроса жители. В общината от 1 642 

отговорили на въпроса за тяхното вероизповедание 1 354 души са посочи източното 

православие за основна религия, 3-ма са протестанти, 239 са нямат вероизповедание, а 49 не се 

самоопределят.  
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Фигура 51 Конфесионална структура на населението по общини в област Видин (Източник ОПР Чупрене, по данни на НСИ) 

Според реалистичната прогноза на НСИ (по хипотезата за конвергентност) се очаква до 

2035 г. населението на Северозападния район да намалее до 602 233 души, Това означава 

намаление за прогнозния период със 127 292 д., или със 17,4%. НСИ прогнозира най-голямо 

намаление в област Видин с 25,0% - от 82 065 до 61 535 жители в областта.   
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Фигура 52 Прогноза за броя на населението в Северозападния район до 2035 г. – по хипотезата за конвергентност 

(Източник: ИТСР, по данни на НСИ) 

Като обобщение на демографските показатели за общината можем да изведем следните 

изводи да демографската ситуация:  

 

 Намалява броят на живороденитe деца и коефициента на обща раждаемост, а от 

друга страна общата смъртност има много високи стойности; 

 Общината има много високи стойности на отрицателен естествен прираст, което 

води до намаляване на населението с относително високи темпове; 

 Гъстотата на население е една от най-ниските в България;  

 Продължава процесът на застаряване на населението, който е характерен за цяла 

Видинска област и Северозападния район; 

 Възрастовата структура е силно влошена, коефициентите на възрастова зависимост 

и демографско заместване не могат да осигурят както просто възпроизводство на 

населението, така и възпроизводство на трудовия потенциал; 

 Относителният дял на населението до 15 години (подтрудоспособна възраст) 

намалява, а това над 65 г. (надтрудоспособна възраст) се увеличава; 

 Относителният дял на лицата с незавършено начално образование и непосещаващи 

училище е по-висок от средните за страната; 
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 Нуждата от инвестиции в образованието е от ключово значение за по-благоприятно 

бъдеще на общината и за подобрен стандарт на живот на населението; 

 Необходими са мерки и дейности, които да намалят негативните процеси, оказващи 

задържащо влияние за развитие на общината. 

 

2.3.2. Състоянието на мрежата от здравни, образователни и социални услуги, дейностите 
в областта на културата 

 

Здравеопазване. 

Мисията на здравеопазването е запазването и увеличаването на националния здравен 

потенциал, увеличаване годините на продуктивния живот и повишаване чувството на здравна 

сигурност и нормално човешко щастие. Здравеопазването е сложна социална система, чиято 

промяна често е обективна необходимост, обусловена от предизвикателствата, както на 

вътрешни и външни фактори, така и от глобализацията на здравните проблеми. Здравната 

реформа в нашата страна е част от общия процес на промяна на здравните системи в целия 

свят. 

Приоритетните направления за подобряване на здравния статус на населението са 

насочени към подобряване качеството на профилактичната дейност и на диспансерното 

наблюдение. Осигуряване на квалифицирани кадри и повишаване квалификацията на 

медицинските специалисти. Повишаване на здравната култура на населението чрез здравни 

образователни кампании и персонални консултации. 

В проведеното анкетно проучване сред гражданската общественост в общината, голяма 

част от респондентите посочват като съществуващ проблем ниското качество на предлаганото 

медицинско обслужване и недостатъчен броя на ангажирания здравен персонал в населените 

места.  

В общинския център от няколко години се предлагат услугите на подвижна аптека, 

която обезпечава гражданите по линия на достъпност до медикаменти. В с. Горни Лом също 

съществува подобна услуга. Така двете поречия на общината са обезпечени  в това отношение. 

Тази услуга на практика решава проблем, който съществува от години с липсата на аптека. 

Медицинското обслужване на територията на община Чупрене се осъществява чрез системата 

на извънболничната медицинска помощ. В общината има разкрита две индивидуални практики 

в село Чупрене, която е с филиал в село Горни Лом. В общината има регистрирана една 

дентална практика – в с. Чупрене, която работи с договор с РЗОК. Здравните кабинети в 
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училищата на общината са обезпечени със специализиран медицински персонал. В община 

работи един общопрактикуващ лекар.  

Може да се обобщи, че като цяло населението на Община Чупрене се обслужва от 

болниците в близките общини и области – в Белоградчик, Монтана, Видин и Враца. Спешна 

медицинска помощ в общината е организирана в Центъра за спешна медицинска помощ – гр. 

Белоградчик, където се намира и най-близкото болнично заведение. 

Тенденциите в здравеопазването са насочени към осигуряване на достъпна качествена 

медицинска помощ, осъществявана чрез високо технологично оборудване от достатъчен брой 

квалифицирани специалисти. 

 

Образование. 

 

Образованието и неговото развитие са един от основните ангажименти на местната 

власт. В последните години все повече се говори за необходимостта от промяна на 

приоритетите на училищното и предучилищно образование, възпитанието и подготовката на 

учениците, с оглед динамичната глобална икономика и новите изисквания и 

предизвикателствата на висококонкурентния пазар на труда в рамките на Европейския съюз. 

Началото на организираната образователна система в Община Чупрене се поставя в края на 

ХІХ в., когато в отделни селища на общината са били разкрити килийни училища. По-късно 

през първата четвърт на ХХ в. училищата са снабдени със самостоятелен сграден фонд.  

Към настоящия момент образователната система в община Чупрене структурно е 

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

училища. Образователното равнище на населението в община Чупрене като цяло е 

сравнително ниско. Основен проблем на образованието е ниската раждаемост и респективно 

липсата на достатъчен брой деца, които да посещават училище.  

Общо щатния персонал зает в образованието в общината е 33 бр. в т.ч.: 19 -  

педагогически и 14 души – непедагогически. Педагогическите кадри в община Чупрене имат 

необходимата квалификация и  управленска подготовка (табл. 23).  

Предучилищното образование се осъществява в детските градини, които са целодневни, 

полудневни и седмични и за деца със специални образователни потребности и с хронични 

заболявания. Възрастта на децата, обхванати в детските градини, е между 3 и 6 години. Преди 

първи клас обучението в подготвителна група или в подготвителен клас е задължително. 
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Функциониращите детски градини в община Чупрене са две на брой: ЦДГ „Здравец”, с. 

Чупрене и ЦДГ „Христо Ботев”, с. Горни Лом. В тях през учебната година 2019/2020 се 

отглеждат и възпитават 38 деца.  

Към 2020 г. на територията на Общината функционират две общински училища: ОУ 

„акад. Михаил Димитров” – с. Чупрене е средищно училище. В него са създадени условия за 

целодневна организация на учебно-възпитателния процес. Обучават се общо 38 ученика. В ОУ 

„Христо Ботев” с. Горни Лом се обучават 42 ученика за учебната 2019/2020 година. През 2012 

г. са извършвани цялостни ремонти на училищата от общината по проект „Енергоефективни 

мерки в общинска образователна инфраструктура”, финансиран от ОПРР. 

 

Таблица 23 Обобщени данни по различни показатели, показващи състоянието на ученици от социално уязвими малцинствени 
групи за учебната 

Показател  Брой  
Общ брой ученици в училище за учебната 2019/2020 година  80 

Брой отпаднали ученици 0 

Брой ученици преминали в самостоятелна форма на обучение  0 

Брой ученици възстановени от самостоятелна в дневна форма на обучение за 
учебната 2019/2020 година  

0 

Брой ученици, които са участвали в извънкласни дейности за учебната 2019/2020 
година 

24 

Брой ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение за учебната 
2019/2020 г. (обучение на възрастни) 

0 

Брой педагогически специалисти, преминали обучение за работа в 
мултиетническа и интеркултурна среда  

5 

 

Училищата от общината не разполагат с добре оборудвана спортна база. Като част от 

дейностите по проект BG 051 РО 001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в 

средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ в ОУ „акад. Михаил Димитров” е 

извършен ремонт на подови настилки и са закупени мебели за оборудването на занимални за 

целодневното обучение. 

Финансирането на системата на предучилищното и училищното образование се 

осъществява на принципа на делегирания бюджет. С цел по-пълно обхващане на децата и 

учениците се осигуряват средства по национални програми, както и средства за: транспорт на 

децата и учениците в задължителна училищна възраст; защитени и средищни училища; 
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целодневна организация на учебния ден; подпомагане храненето на децата и учениците; 

безплатни учебници и учебни помагала; стипендии на ученици и специална закрила на деца с 

изявени дарби; интегрирано обучение на деца и ученици със СОП. 

Според РУО гр. Видин преструктурирането на училищната мрежа трябва да е в посока: 

финансиране на общините по европейски програми за оптимизация; поетапно въвеждане на 

целодневно обучение в начален и следващите етапи с цел повишаване на качеството на 

образователния процес; поетапно премахване практиката на обучение на ученици в слети 

паралелки; създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и учениците с 

различен етнически произход; откриване на паралелки по профили и професии съобразно 

тенденциите на икономическото развитие на региона; разширяване на извънкласните дейности 

в селските училища; отварянето на училището за реален обществен и медиен контрол; 

оптимизиране на мерките за квалификация и преквалификация на педагогическите кадри; 

изграждане на иновативна политика на всяко училище, възможност за създаване и развитие на 

благоприятна материално- техническа среда. Основната цел на оптимизацията на училищната 

мрежа в областта е да се осигури възможността на всяко дете да получи качествено 

образование. 

Основните изводи и заключения, налагащи се след прегледа на състоянието на 

образователната система в община Чупрене са дефинирани по-долу: 

 Като сериозен проблем се очертава трайната тенденция към намаляване броя на децата. 

 В същото време като ограничител се явяват недостатъчните финансови възможности за 

издръжка на учебните заведения. 

 Много сериозно стои въпроса с оптимизацията на училищната мрежа в общината. 

Драстичното съкращаване на учебната мрежа, голямата отдалеченост на селата, 

недостатъчните транспортни връзки ще лиши много деца от възможност да се обучават. 

 Броят на учениците в началото на всяка учебна година ще бъде определящ фактор за 

съдбата на едно или друго училище. 

 Общината трябва да направи всичко необходимо в рамките на нормативната уредба, за 

да приобщи всички, подлежащи на обучение деца, въпреки материалното затруднение 

на много родители. 

 Наблюдава се тенденция към застаряване на учителските кадри.  

 С цел намаляване на броя на напускащите училище, като превенция е въвеждането на 

целодневна организация на учебния процес и включване на учениците в спортни 
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турнири, празници, както и приобщаване на родителите към училищната общност чрез 

включването им в дейности на училищно ниво; 

 

Култура 

  

На територията на общината броят на читалищата е 6, като ролята им в исторически 

план е била доста всеобхватна – културна, просветна, художествена. Всички населени места, и 

изключение на селата Върбово и Протопопинци, разполагат с читалища. На табл. 24 е показано 

разпределението на читалищата по населени места в общината.  

 

Таблица 24 Разпределение на читалищата по населени места в община Чупренв  

Показател  Брой  
НЧ „Христо Ботев – 1897” с. Чупрене  

НЧ „Съзнание – 1928” с. Репляна  

НЧ „Наука – 1927” с. Долни Лом  

НЧ „Нов живот – 1927” с. Горни Лом  

НЧ „проф. Асен Златаров“  с. Търговище  

НЧ „Христо Ботев – 1927”  с. Средогрив  

 

Всички читалища в общината развиват културна и просветна дейност, чрез 

библиотеките и различните състави, изградени към тях. Има изградени самодейни състави в 

три от читалищата – Чупрене, Горни Лом и Долни Лом, които участват в национални, 

регионални, областни, общински и землячески прояви. Библиотеките към читалищата в 

Чупрене и Горни Лом са целеви по програма „Българските библиотеки – място за достъп до 

информация за всеки”. 

В културно отношение село Чупрене се развива доста положително. От 15 години се 

провежда ежегоден турлашки фолклорен събор „Када кум прасе и ти вречу“. До момента  

участниците взели участие са около 2000, а гостите на събора са над 7000. Общината  

организира културни прояви, концерти и редица забавления за гостите на събора. Сред 

редовните културни събития в село Чупрене са съборът на селото през месец май и „Празникът 

на гората” през месец август, когато в местността „Бекинска шобърка“ се организират веселия 

и се провеждат различни мероприятия.  
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В миналото отделните семейства са почитали различни покровители и са се събирали 

на определен ден от годината, както и на големите християнски празници. Затова свидетелсват 

оброчните кръстове запазени и до днес. 

Ежегодно се изготвя Културен календар на общината за популяризиране на 

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

включва в Националния културен календар. 

 

Социални дейности 

 

През последните години общината все повече обръща внимание на специфичните 

потребности на лицата в неравностойно положение. Разкриват се възможности за развитие на 

много социални услуги насочени към хората с физически, ментални, психически и други 

увреждания. В община Чупрене се предоставят социални услуги, като държавно-делегирана 

дейност, финансирани от републиканския бюджет. Създадена е мрежа от социални услуги, 

включващи както институционални, така и социални услуги в общността за всички рискови 

групи от населението. Правилникът за прилагане на закона за социалното подпомагане 

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

предоставяне на социални услуги в специализирани институции. Приоритет по предоставянето 

на социални услуги са услугите в общността, съобразно потребностите на населението и като 

превенция срещу настаняването в институции.   

  В партньорство между заинтересованите страни в община Чупрене – общинска 

администрация, териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане (АСП), 

местни структури на централната държавна власт, доставчици на социални услуги и местни 

неправителствени организации е разработена и утвърдена Общинска стратегия за развитие на 

социалните услуги 2016-2021 г.  

Инициативата за областно планиране на социални услуги в област Видин е подкрепена 

и от МТСП и АСП, в синхрон с националните приоритети на социалната политика и с 

приоритетите в програмата на УНИЦЕФ за България. В рамките на изпълнение на 

приоритетните направления, заложените мерки и дейности са насочени към развиване и 

предоставяне на социални услуги на общинско ниво, подобряване на достъпа до качествени 

социални услуги,  повишаване на ефективността и ефикасността на системата за социални 
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услуги и използването на различни национални или структурните фондове на Европейския 

съюз. 

Социални дейности делегирани от държавата на територията на община Чупрене са 

едно Защитено жилище (ЗЖ) и три Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), които 

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

консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и 

осъществяване на индивидуални програми за социално включване. Защитеното жилище е 

за мъже с психични разстройства, разположено в с. Чупрене. Ползватели на услугата са мъже 

с лека и умерена степен на психично разстройство. Капацитетът на центъра е за 10 лица. 

Създадената социална среда в жилището е близка до семейната. Целта е изграждане на трайни 

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

независим живот като част от обществото. Сградата и теренът са собственост на община 

Чупрене и включват сграда с площ 200 m2. и двор – 2,5 дка. Материалната база е в много добро 

състояние. 

В ЦНСТ за лица с психични разстройства, с. Долни Лом ползватели на услугата са мъже 

и жени с лека и умерена степен на психично разстройство. Капацитетът му е 10 лица (8 мъже 

и 2 жени). Създадената социална среда, която е близка до семейната цели изграждане на трайни 

социални умения и трудови навици. Създадат се предпоставки за водене на пълноценен и 

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

включват двуетажна масивна сграда със застроена площ 150 m2.. и дворно място от 2000 m2. 

Материалната база е в много добро състояние. 

ЦНСТ за лица с умствена изостаналост с. Реплянa е разкрит през 2013 г. Ползватели на 

услугата са мъже и жени с лека и умерена степен на умствена изостаналост. Капацитетът на 

центъра е 14 лица. Чрез изграждане на социална среда, близка до семейната, се цели 

изграждане на трайни социални умения и трудови навици. Теренът и сградата са собственост 

на общината и включва двуетажна масивна сграда със застроена площ 150 m2 и дворно място 

от 2000 m2. Материалната база е в много добро състояние. 

ЦНСТ за възрастни хора с психични растройства с. Върбово е разкрит през 2016 г. 

Капацитетът на цебтъра е 15 места и обслужва лица с различни психични разстройства. 

Сградата се намира в централната част на с. Върбово. Сградата е масивна в много добро 

състояние и предоставя възможност за различни активности. Теренът с прилежащата сграда са 

собственост на общината. 
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Предлагат се и социални дейности, които са общински ангажимент. Дейностите 

включват Обществена трапезария – социална услуга, финансирана от Фонд „Социална 

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

Потребителите на услугата са самотноживеещи лица, семейства с минимални пенсии, лица и 

семейства подпомагани от чл. 9 на ППЗСП. Периодът, в който функционира трапезарията е 

главно през зимата от декември до март. 

Услугата „Домашен социален патронаж“ е предназначена за самотноживеещи лица и 

лица с увреждания, които имат нужда от грижа в семейна среда. Капацитетът е 60 места и се 

предоставят различни битови услуги и доставка на храна. Домашният социален патронаж и 

услугата „Личен асистент“ са най-достъпните и традиционните услуги за стари хора в община 

Чупрене. 

Услугата „Клуб на пенсионера“ е насочена към лица в пенсионна възраст, които могат 

да се обслужват самостоятелно. Основната цел на услугата е здравно и правно консултиране и 

информиране, както и лични социални контакти за жителите в общината. 

 

2.4. ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ 
НА ТЕРИТОРИЯТА 
 

2.4.1. Транспортна инфраструктура 

 

Републиканска пътна мрежа 

 

В община Чупрене транспортната инфраструктура е представена само обекти на 

пътната инфраструктура. Разглежданата територия остава извън обхвата на железопътната 

мрежа на страната. Другите видове транспорт (воден и въздушен) също липсват. Като цяло 

общината е с компактна структура на селищната мрежа. Отделните населени места се ситуират 

относително близо едно до друго, на приблизително равни разстояния. Това благоприятства 

улеснената транспортна достъпност между селата в границите на общинската територия. През 

общината не минава нито един първостепенен участък от пътно-шосейната мрежа на страната.  

По този начин общината остава трудно достъпна. През общината няма ж.п. линии, което още 

повече изолира територията от гледна точка на достъпа до нея.  Административният център на 

общината се намира на 75 km южно от областния център гр. Видин. Територията възлиза на 

330 km2. и има приблизително кръгла форма с радиус 13 km. 



 

119 

 

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 km, от тях 39,250 km републиканска пътна мрежа и 29,900 km общинска 

пътна мрежа (ОПМ). 

Републиканска пътна мрежа включва две трасета. 

 Път III – 102 (Бела - Белоградчик - Долни Лом - граница Монтана), с обща дължина 

17,350 km; 

 Път 111-114 (Лом - Сталийска махала - Дондуково - Дреновец - Ружинци - м. Бялата 

вода”), с обща дължина 21,900 km. 

  

Общата дължина на пътищата от РПМ в границите на община Чупрене е 39,250 km. 

Това прави плътност на пътната мрежа от 0,12 km/km2, което е под средното за страната 0,17 

km/km2. Натоварването на републиканската пътна мрежа в разглежданата територия е 

сравнително малко. Състоянието на пътната настилка на път III - 102 е добро. През следващия 

планов период Областно пътно управление – Видин няма предвидени проекти за изграждане 

на обекти, свързани с РПМ на територията на община Чупрене. 

В допълнение към републиканската пътна мрежа съществуват и общински пътища, 

които включват основно бившите IV–класни пътища. ОПМ включва следните трасета: 

 VID -1180 /III -102 - Махала Бостаните - Върбово - Чупрене /III -114/ с обща дължина 

10,400 km; 

 VID -1181 /Репляна - Долни Лом/ с обща дължина 9,500 km; 

 VID -1182 /Долни Лом - Горни Лом/ с обща дължина 10,000 km. 

  

Общата дължина на общинските пътища в границите на общината е 29,900 km. Това 

прави плътност на пътната мрежа от 0,09 km/km2, което е доста по- ниско от средното за 

страната (0,16 km/km2). 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 2015 г. - „Рехабилитация и реконструкция на път VID -

1180 /III - 102/ - м. Бостаните - Върбово - Чупрене /III -114/” по ПРСР (Програма за развитие 

на селските райони). 
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Община Чупрене се характеризира със сравнително добре изградена пътна мрежа. 

Пътищата от Републиканската пътна мрежа дават връзките на територията със съседните 

четири общини (Белоградчик, Димово, Ружинци и Чипровци), а оттам и с по-отдалечените 

областни градове (Видин, Враца, 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). 

Масов 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). 

 Тези автобусни линии осигуряват директна връзка на община Чупрене с градовете - 

Белоградчик и Видин, както и връзка с жп гара Орешец. Община Чупрене разполага с 2 

училищни автобуса, които извозват ученици от и до 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. 
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2.4.2. Енергийна инфраструктура 

Електроснабдяването е основен енергоносител в община Чупрене. Осъществява се 

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. Общината 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. 

Разпределението на електроенергия в община Чупрене се осъществява от „ЧЕЗ Разпределение 

България” АД. Те отговарят 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. 

Таблица 25 Съществуващи електропроводи на територията на община Чупрене към 2019 г. (по данни на ЧЕЗ България ЕАД 

и Общинска администрация - Чупрене) 

№ Вид Наименование Напрежение 

1. ВЕЛ Ниш 20kV 

2. ВЕЛ Миджур 20kV 

3. ВЕЛ Косера 20kV 

4. ВЕЛ Чупрене 20kV 

5. ВЕЛ Глама 20kV 

6. ВЕЛ Белановец 20kV 

 
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. Възобновяеми електроенергийни източници в Община 
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Чупрене са няколко собствени независими енергийни източника. 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. 

Енергийна ефективност в устройственото планиране и изграждането на населените 

места, може да се постигне като се предприемат мерки в две основни направления: Мерки за 

енергийна ефективност в публичния сектор и Мерки за енергийна ефективност в жилищния 

сектор. 

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 
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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). Подмяната на уличното осветление с ново по иновативно 

решение би донесло много ползи за общината. 

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%. 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. 

 

2.4.3. Водоснабдителна мрежа и канализационна инфраструктура 

 

Водоснабдителната и канализационната мрежа на територията на община Чупрене се 

стопанисва от „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – Видин. 

Речните водохващания са четири на брой: „Бяла вода”, „Меджобова падина”, „Дупляка” 

и „Горни лом”, като първите три формират водоснабдителната група „Чупрене-Репляна“. Тя 

са 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. 
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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 3,0 л/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 

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 

01.01.2017 г. нито един от водоизточниците в община Чупрене няма учредена санитарно-

охранителна зона (СОЗ), съгласно Наредба №3/16.10.2000 г. 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. 

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 м, от които: 

 

 външна водопроводна мрежа - 47 510 м; 

 вътрешна водопроводна мрежа - 50 450 м. 

 

Външната водопроводна мрежа за община Чупрене е общо 47 510 м като е разпределена по 

населени места както следва: 
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Таблица 26 Външна водопроводна мрежа в община Чупрене по населени места към 2020 г. 

№ 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 

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 ХХ век 

от азбестоциментови тръби. 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 на водопровода преминава през силно пресечен, планински, 

труднодостъпен терен, което затруднява значително работата по отстраняването на 

възникналите аварии. 

Вътрешна водопроводна мрежа. Вътрешната водопроводна мрежа в община Чупрене е 

общо 50 450 м като е разпределена по населени места както следва: 
Таблица 27 Вътрешна  водопроводна мрежа в община Чупрене по населени места към 2020 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 
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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: 

 Степен на изграденост - 100%; 

 Състояние на водопроводната мрежа - 1 340 м от тръбите са подменени с полиетиленови 

през 2014 г. със средства от публично-инвестиционна програма; 

Село Горни Лом 

 Степен на изграденост - 100%; 

 Състояние на водопроводната мрежа - 2 362 м 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 - 2014-2020 г.; 

Село Долни Лом 

 Степен на изграденост - 100%; 

 Състояние на водопроводната мрежа - за рехабилитация на 4 459 м от мрежата е 

подаден проект за финансиране по ПРСР - 2014-2020 г.; 

Село Протопопинци 

 Степен на изграденост-100%; 

 Състояние на водопроводната мрежа - 1 560 м от тръбите са подменени с полиетиленови 

през 2014 г. със средства от публично-инвестиционна програма; 

Село Репляна 

 Степен на изграденост-100%; 

 Състояние на водопроводната мрежа - 1 184 м от тръбите са подменени с полиетиленови 

през 2013 г. със средства от общинския бюджет, а за подмяна на останалата част от 

водопроводната мрежа 2021 г. чрез публични средства 
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Село Средогрив 

 Степен на изграденост - 100%; 

 Състояние на водопроводната мрежа - за рехабилитация на 5 215 м от тръбите 2021 чрез 

публични средстав финансиране по ПРСР - 2014-2020 г.; 

Село Търговище 

 Степен на изграденост - 100%; 

 Състояние на водопроводната мрежа - 1 ЗбОм от тръбите са подменени с полиетиленови 

през 2014г. със средства от публично-инвестиционна програма; 

Село Чупрене 

 Степен на изграденост - 100%; 

 Състояние на водопроводната мрежа - тя е изцяло рехабилитирана и реконструирана 

(изпълнена с полиетиленови тръби с висока плътност) в периода 2013-2014 г. със 

средства по ПРСР - 2007-2014 г. 

 

Целта на община Чупрене е до 2021 г. 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 ще 

търси средста през следващия програмен период 2021 – 2027 г. 

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. 

  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 2012 г. на 50,23% през 2016 г.). 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 
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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). 

  

Канализационна система 

На територията на община Чупрене няма селища с изградена канализационна система, 

не съществуват и промишлени предприятия, които да продуцират промишлени отпадни води.  

От всички населени места в общината има частично изградена канализация само в с. Чупрене 

и с. Горни Лом, която е от смесен тип /битова и дъждовна/.  В с. Чупрене има изграден 

колектор, който извежда отпадните води извън регулацията на населеното място. Басейнова 

дирекция „Дунавски район“ – Плевен е издала разрешително № 101368/27.01.2006 г. на община 

Чупренеза използване на повърхностен воден обект: „Главен колектор I от канализационната 

мрежа на с. Чупрене, общ. Чупрене, обл.Видин“ . Срокът на разрешителното е три месеца, след 

приключване на строителните работи и въвеждането в експлоатация на Главния колектор.  В 

община Чупрене няма изградени пречиствателни станции за отпадни води.  От фундаментално 

значение за опазването на околната среда в общината е изграждането на пречиствателни 

съоражения за отпадни води и канализационни мрежи в населените места. 

 

2.4.4. Телекомуникационна и съобщителна мрежа 

 
В съвременното общество развитието и усъвършенстването на съобщителната 

инфраструктура е важен фактор за развитието и ефективността на икономиката. Едновременно 

с това напредъкът на комуникациите е и показател за технологично обновление. При 

показателя „мобилна телефонна плътност” се наблюдава непрекъсната тенденция на 

увеличение, като България вече изпреварва голяма част от държавите-членки на ЕС, но темпът 

на нарастване на мобилната плътност се забавя. В община Чупрене мобилното покритие 

обхваща 99,95% от населението.  Далекосъобщителната мрежа в община Чупрене 

функционира нормално. С помощта на държавата е положен оптичен кабел, който достига до 

общинския център с. Чупрене. Към него за свързани първоначално ОУ“ акад. Михаил 

Димитров“, сградата на общинска администрация, сградата на Пощенска станция и НЧ Христо 

Ботев – 1879 с.Чупрене. След процедура е предоставено за ползване едно влакно на доставчика 

на Интернет и кабелна телевизия в Общината. През 2020 г. кабелната телевизия в Чупрене и 

изцяло цифровизирана. На абонатите се предоставя и интернет свързанот от  нов оптичен тип. 
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В още две населени места ще бъде предоставена интернет свързаност посредством оптичен 

кабел с. Търговище и с. Протопопинци. В останалите населени места ще бъде предоставен 

интернет свързаност поседством антени и кабел това са с. Върбово, с. Долни Лом и с. Репляна, 

където до момента нямаше подобна услуга. Засиления интерес към подобен тип услуга, наложи 

намесата по активната позиция на общината в решаването на този проблем. И трите мобилни 

оператора (A1, Telenor и Виваком) покриват територията на община Чупрене. 

 

2.4.5. Третиране на твърди битови отпадъци и екологична обстановка 

 
Състоянието на околната среда в община Чупрене е пряко свързано с урбанизацията на 

територията, използването на ресурсите й, развитието на промишлеността, дългогодишните 

дейности в селското и горското стопанство, степента на влаганите инвестиции в 

инфраструктурата и пречистването на отпадъчните води. 

Контролът върху състоянието на околната среда се провежда по компоненти на средата 

и фактори в съответствие с поредицата от специализирани закони за управление на околната 

среда, приети през последните години за сближаване със законодателството на ЕС. 

    Управлението на отпадъците се осъществява с цел да се предотврати, намали или 

ограничи вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда. Управлението 

на отпадъците е най-същественият проблем, свързан с опазването на околната среда. 

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

бюджет и се финансира от постъпленията в общинския бюджет от такси смет. В този смисъл 

са насочени и усилията на общината за неутрализиране на антропогенния натиск и въвеждане 

на организационни и практически мерки за неговото решаване. Общината притежава 

регистрационен документ №06-РД102-00 за извършване на дейност по ТБО /събиране и 

транспортиране/на смесени битови отпадъци. Целия процес по сметосъбиране, сметоизвозване 

и неутрализиране на формиралите се отпадъци се извършва организационно, технически и 

финансово от община Чупрене. Процесът обхваща 100% от населението на общината и 

юридическите субекти на нейна територия, като за целта се използва система от 

четирикубикови контейнери. Общинската администрация успешно се справя с тази 

специфична дейност, като успява да отговори на организационните, финансови и технически 

предизвикателства, като 100% от населението е включено в системи за организирано събиране 

на отпадъците.  
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       Основен проблем в областта по управление на отпадъците в общината е липсата на 

разделно събиране, рециклирането и оползотворяването на отпадъците. На практика основен 

метод остава депонирането на отпадъците. 

  В момента община Чупрене се обслужва от депото на регион Видин. Новото депо за 

битовите отпадъци, проектиране и изграждане на инсталация за компостиране на 

биоразградими отпадъци и съоръжение за преработка на строителни отпадъци. Депото 

обхваща терен от около 22 ha, и има капацитет от 516 000 t твърди битови отпадъци с 20 години 

ефективен експлоатационен живот. В този аспект е и предстоящата задача по закриване и 

рекултивация на общинското депо за битови отпадъци. На територията на общината няма 

изградени депа за строителни отпадъци. Те се депонират или на депата за битови отпадъци, за 

рекултивация на кариери и нерегламентирани сметища или общините определят терени за 

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

отпадъци да се изхвърлят и смесени строителни отпадъци от  населени места. Няма създаден 

механизъм, който да стимулира лицата към оползотворяване на строителните отпадъци, 

поради което и на територията на областта няма действащо съоръжение за оползотворяване на 

строителните отпадъци и отпадъците от разрушаване на сгради. 

 

2.5. ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И РИСКОВЕ 
 

От 2017 г. на територията на общината действа Общинска програма за опазване на 

околната среда, приета на заседание на ОС  с решение № 274 и протокол № 25/21.12.2017 г. В 

т. 2.1.4 на настоящия документ е направена подробна характеристика на климатичните 

особеност на община. В резултат на направения анализ може да се направят следните изводи:  

 Климатичните условия в община Чупрене не благоприятстват задържане на атмосферни 

замърсители в приземния слой въздух; 

 Основни източници на замърсяване с емисии на вредни вещества са отоплителните 

инсталации, които в преобладаващата си част използват дърва и въглища; 

 Замърсяване с фини прахови частици оказва и лошата улична настилка; 

 В съседните общини – Белоградчик, Ружинци, Димово и Чипровци няма големи 

производствени дейности, които да емитират значимо ниво на вредни вещества в 

атмосферния въздух. 

 Няма данни за трансгранично замърсяване от страна на Република Сърбия. 
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Състоянието на почвите в Община Чупрене също не е повлияно от големи 

индустриални производства. Няма налични данни за замърсяване с тежки метали (олово, мед, 

цинк, арсен, кадмий, никел, хром), както и със замърсяване от нефтопродукти. Елиминирането 

на оловните аерозоли от автомобилните горива, дава своя положителен ефект върху 

замърсяването на обработваемата земя. 

Обработваемите земи в общината са слабо плодородни, поради ниското съдържание на 

хумус в горния повърхностен слой. Това налага използването на естествени и изкуствени 

торове за подобряване на техните качества. Няма данни за замърсяване с нитрати и пестициди. 

Използването на изкуствени торове и пестициди е локализирано в личните стопанства и някои 

почвени масиви със съвременно агропроизводство. Орографските особености на територията 

на общината не благоприятстват ветрова ерозия, но създават условия за водна ерозия. Големите 

наклони на терените, обемът и интензивността на валежите, в съчетание с почвените условия 

са част от факторите, които определят интензивността на ерозията. Ерозията се ускорява под 

влияние на човешката дейност, но в същото време, поради стесненото растениевъдство, се 

формират големи естествено затревени площи, които редуцират ерозионните процеси. 

Единствения антропогенен фактор, който поддържа ерозията, е дърводобива. Тя е 

пространствено ограничена и рязко намалява след преустановяване на сечта, поради 

естествените възобновителни процеси във фитоценозата. Заблатените почви, промяната на 

тяхната киселинност и засоляване, физическото им увреждане, химическо замърсяване и 

радиоактивно натоварване са пренебрежимо ограничени, или липсващи процеси. 

Екологичното състояние на водите също е слабо повлияно от човешката дейност. 

До данни на IPCC и ООН, България е разположена в един от регионите, който е особено 

уязвим към изменението на климата. Основният потенциален проблем е свързан с повишаване 

на температурата, интензивни валежи и нарастващата честота на екстремни метеорологични 

явления – засушавания, градушки и наводнения. Рисковете, причинени от явления, свързани с 

изменението на климата, могат да доведат до загуба на човешки живот или да причинят 

значителни щети, засягащи икономическия растеж и просперитета както на национално, така 

и регионално и локално равнище. В научната общност е налице консенсус, че изменението на 

климата ще увеличи честотата и величината на екстремните метеорологични явления. 
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2.6. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СЕЛИЩНАТА МРЕЖА И 
ЖИЛИЩНИЯ СЕКТОР 
 

Според Единния класификатор на населените места в Република България (ЕКНМ), 

територията на община Чупрене включва 8 броя населени места, като общината е изцяло селска 

с общински център – с. Чупрене (категория 5) и селата с. Горни Лом (категория 6), с. Долни 

Лом, с. Търговище, с. Репляна и с. Средогрив (категория 7), с. Върбово и с. Протопопинци 

(категория 8). Класификацията на населените места според ЕКНМ показва йерархичната 

структура на селищата в общината, както и техния потенциал за местно развитие на 

територията. 

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

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

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

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

съгласно Методиката за категоризиране на административно-териториалните и 

териториалните единици, спрямо четирите критерия, които се взимат предвид: демографски, 

урбанизационен, инфраструктура и селищно-административни и културни функции. С „6”-та 

категория е с. Горни Лом, което е и най-голямото населено място в общината. Четири от селата 

са „7“-та категория, (с. Долни Лом, с. Търговище, с. Репляна и с. Средогрив). Също така две 

населени места са с категория „8” – с. Върбово и с. Протопопинци. През 2012 г. с решение на 

Министерски съвет е закрито едно населено място в община Чупрене – с. Бостаните.  

Предвид факта, че община Чупрене е селска община, то относителния дял на селското 

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

урбанизираност на територията и протичащи урбанизационни процеси. Урбанизацията освен 

като процес на нарастване на градското население следствие миграциите село – град, може да 

бъде определена и като процес на разпространение и засилване на градския начин на живот. 

Урбанизацията се дефинира и като усъвършенстване на средата за реализация на жизнените 

дейности – обитаване, труд и отдих, адекватно на изискванията на съвременното общество. В 

тази посока е и една от приоритетните задачи на интегрираните политики на регионалното 

развитие и териториалното устройство в България, а именно – осигуряване на устойчивост на 

селищната мрежа и изграждането на качествена селищна среда, гарантираща благоприятно 

социално-икономическо и екологическо развитие.  
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Гъстотата на селищната мрежа в общината в сравнение с показателите за страната е по-

ниска – 3,8 населени места на 1 км2. Благоустройственото изграждане и развитие на населените 

места се оценява като незадоволително, а степента на благоустроеност на уличната мрежа е на 

сравнително добро ниво.  

Руралният характер на община Чупрене обуславя естественото присъствие и 

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

села има обособени паркови терени за отдих, зелени площи около училищните сгради, църкви 

и гробищни паркове. Площта на парка в общинския център е  40 дка. Изградени са алеи и места 

за отдих. Парковите пространства в Горни Лом и Чупрене успешно се поддържат и 

благоустрояват чрез средства отпуснати от Национална кампания за чиста околна среда – 2011 

г. и  2013 г. Подобрена е флористичната компонента на зелените площи. Изградени са и две 

спортни площадки с ефектна изкуствена настилка, приети със задоволство от местното 

население, за което любовта към волейбола е изконна отличителна черта.  

Един от важните критерии за селищните функции на населените места са числеността 

на населението в тях, административното им положение, икономическите и обслужващите им 

функции. Икономическите функции на селата се реализират основно в сферата на частния 

аграрен сектор. В по-малките населени места основната селищна функция е свързана с 

обитаването, а в икономически план – в частния сектор на селското стопанство. 

Инфраструктурата на бизнеса и институциите на територията на общината са слабо 

представени. Бизнес инфраструктурата създава условия за затваряне на цикъла от доставка на 

суровини, преработка, производство, пласмент, търговско, правно и финансово обслужване и 

т.н. Институциите играят важна роля за поддържане на реда, законността, обслужване на 

населението и подпомагане на цялостното развитие на съответната територия. За съжаление 

поради малкия брой население, Общината не се покрива изцяло от необходимите бизнес 

услуги. Необходимо е социалното партньорство и подкрепа на неправителствения сектор от 

страна на Общината да стане по-активна. Целесъобразно е да се създаде по-добра координация 

и по-добра информационно-консултантската подкрепа за НПО в Общината. 

Действащите кадастрални планове на населените места с изключение на тези в селата 

Чупрене, Горни Лом и Долни Лом са остарели и не отразяват в пълнота собствеността на 

гражданите и изискванията на устройственото планиране. Регулационните планове на 

населените места също са в лошо състояние. Изключения правят горепосочените населени 
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места. Като физическа структура, селищната мрежа е добре развита, балансирана е върху 

цялата територия на общината. 

Всички населени места на територията на Общината имат одобрени устройствени 

планове. Промените в обществено-икономическите условия от този период досега са оказали 

съществено влияние върху тяхната актуалност. Това налага от 1999 г. Общината съвместно с 

Министерството на регионалното развитие да търси решения за изработването на нови 

кадастрални планове на всички селища от Общината. Липсата на достатъчно финансови 

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

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

за регулация. Все още няма изработен цялостен цифров модел на кадастрални планове в 

Общината. Развитието на периферните територии чрез подобряване на инфраструктурата и 

социално-културната среда и „разхвърляне” на икономиката и в другите населени места следва 

да бъде отправната точка за преодоляване на тази тенденция. 

По данни на НСИ за 2019 г. броят на жилищата в община Чупрене е 2 680. 

Преобладаващата част от жилищните сгради са строени преди 1980 г. и преобладаващо са 

тухлени постройки, малка част са стоманено-бетонни. Преобладават тристайните жилища. 

Това е обусловено от факта, че строителството е предимно нискоетажно, а териториалното 

разпределение на жилищните ресурси е благоприятно. 

От казаното дотук 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 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). 
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 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 център. 

 Останалите шест населени места в община Чупрене са с по-малки демографски и 

икономически показатели и 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. 

 

2.7. АНАЛИЗ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО  
 

Предпоставката за заселване на различни цивилизации по територията на община 

Чупрене са нейните географските характеристики. Тя е разположена в западната част на Стара 

планина и Западния Предбалкан. Културното наследство в района е резултат от 

дългогодишното напластяване на отминали цивилизации и епохи, които носят специфична 

памет и идентичност на мястото.  

Първите данни за живот по територията на общината датират от древни времена. В 

околностите на близките села Върбово и Търговище в пещери са открити останки от глинени 

съдове, животински кости и кремаци. В района на село Чупрене и близките села са намерени 

находки, датиращи от бронзовата и желязната епоха. 

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

се вземе предвид близостта на планинския проход „Свети Никола“ (1378 m н.в.), а също така и 

наличието на медна руда близо до селото (Чупрене лежи на линията на медната руда Бор 

(Сърбия) – Чупрене – Горни Лом – Чипровци). Входовете на галериите, експлоатирани и през 

миналия век, се виждат и до днес. Предполага се, че името на село Чупрене е свързано с добива 

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

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

останки от древни крепости (а може би на сигнални постове, използвани от римските войски 

за сигнализация при опасност). Географското разположение на селото благоприятства 

развитието му в миналото. 

 При завземането на България от османските турци селото вече е съществувало — 

споменава се в регистъра на Видинския санджак от 1454/1455 г. Споменато е под името Чупрен 
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в описанието на Жером-Адолф Бланки на пътуването му от Белоградчик към Ниш през 1841 г. 

След Освобождението селото се развива бързо и населението през годините достига 1800–2000 

души. През турско време в селото се заселват саксонски рудари. 

На територията на общината функционират пет читалища (Чупрене, Горни Лом, Долни 

Лом, Средогрив, Репляна, Търговище) с над 40 000 тома литература. Самодейните състави в 

читалищата на Чупрене, Горни Лом и Долни Лом участват в национални, регионални, 

областни, общински и землячески прояви. В общината има категоризирани исторически 

паметници, паметни плочи и архитектурно-скулптурни паметници и защитени обекти. 

След 1944 г. община Чупрене се развива усилено в следните стопански дейности –

текстилна промишленост, дърводобив, отглеждане на едър рогат добитък, свиневъдство,  и 

други. 

 Във всяко населено място от територията на общината има изградени църковни 

храмове, които са паметници на културата. В три от населените места те са с категория 

„Национално значение”: 

1.   Църквата „Св. Йоан Кръстител” – с. Върбово – Народна старина – ДВ бр. 69/27 

г. и архитектурно-художествен паметник на културата – ДВ бр. 54/73 г. Храмът е изграден през 

XVI век. 

2.   Църквата „Св. Параскева” с. Горни Лом – архитектурно-художествен паметник 

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

3.   Църквата „Свети Николай” с. Търговище – архитектурно-художествен паметник 

на културата – ДВ бр. 39/73 г. Храмът е изграден в далечните 1870-1872 години в 

самостоятелен имот, намиращ се в исторически утвърдил се център на селото. Сградата е 

изградена изцяло от камък, като трикорабна базилика. Дебелината на стените е 120 – 130 cm. 

Основите на сградата завършват с много добре оформен каменен цокъл. Тя е равнопоставена 

като градеж и размери с църквата на Лопушанския манастир. И двете са определени като най-

големите трикорабни църкви на северозападния район. Особено внимание е обърнато на 

„външната орнаментална пластика”, която е определена като „рядко явление в нашата 

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

достижение на култовото строителство в северозападна България. 

Останалите 5 църкви са паметници на културата с местно значение и са обявени, както 

следва: 
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4.   Църквата „Свето Възнесение” с. Протопопинци – художествен паметник на 

културата от 1973 г. Изградена през XVII век 

5.   Църквата „Свети Николай” – с. Чупрене – художествен паметник на културата 

от 1973 г. Изградена през 1847 година. 

6.   Църквата „Св. вмчк Георги” с. Репляна – художествен паметник на културата от 

1973 г. Изградена през 1882 година. 

7.   Църквата „Света Троица” с. Долни Лом – художествен паметник на културата от 

1973 г. Изградена през 1854 година 

8.   Църквата „Свето Възнесение” с. Средогрив – художествен паметник на 

културата от 1973 г. 

Уникална по своята архитектура и градеж е часовниковата кула в с. Чупрене, която 

също е паметник на културата от 1976 г. Кулата е построена през 1899 г. от македонски 

майстори а през 2011 г. са изрисувани светците по четирите фасади на кулата. Кулата е висока 

15 m и е изградена от дялани варовикови блокове. В средата на тридесетте години /около 1927-

28 г./ е монтиран часовников механизъм с четири циферблата работещ и до днес. 

 Двадесет броя къщи на територията на общината са обявени през 1976 год. за 

исторически или архитектурни паметници на културата от местно значение. За съжаление част 

тях вече са разрушени. 

Политиките на ЕС насочени към управление на екологичните, ландшафтни и културни 

ценности на регионите, и реализиране на местния потенциал за развитие на общините и 

регионите. Това определя и пространственото и социално-икономическо развитие на 

територията. Факторите, които имат водеща роля в устройството на територията и 

регионалното развитие са културното наследство и природните и културни ландшафти в 

общината. 

 

2.8. АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ И УПРАВЛЕНИЕ  
 

Административен капацитет  

Община Чупрене разполага с добре изградена административна структура и притежава 

необходимия човешки ресурс и капацитет за изпълнение на Плана за интегрирано развитие за 

периода 2021-2027 г. 

Общинската администрация е структурирана в една дирекция „Обща администрация“, 

в т.ч. Отдел „Финансово стопански дейности” (ФСД), които подпомагат кмета в процеса на 
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изпълнение на задълженията му и извършват дейности по административно обслужване на 

гражданите и юридическите лица.  

Кметът и общинската администрация, като представители на органите на местно 

самоуправление, са натоварени със задачите и отговорностите по вземане на решения и 

изпълнение на различни дейности, свързани с процеса по изпълнението на местните и 

регионални политики за развитие. Решенията, които взимат представителите на местната 

власт, са свързани с: 

 Устройството и развитието на територията на общината и населените места в нея; 

 Общинските имущество, предприятия и финанси /данъци и такси/; 

 Образованието на територията на общината; 

 Здравеопазването; 

 Културата /читалища, библиотеки, музей, паметници на културата, исторически 

паметници и др./; 

 Благоустрояването и комуналните дейности /водоснабдяване, канализация, 

електрификация, топлофикация, комуникации, инфраструктура, третиране на битови 

отпадъци и пр./; 

 Социалното подпомагане; 

 Опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси на 

общината; 

 Развитието на спорта, отдиха и туризма с общинско значение. 

 

В общинската администрация на община Чупрене работят 34 души, структурирани в 

няколко основни функционални направления. Пряко подчинени на кмета на общината при 

изпълнение на своите служебни задължения са: заместник-кметът на общината, един кмет на 

кметство и шестима кметски наместници, секретарят на общината и директорът на „Обща 

администрация“, както и съответните ръководители на „Държавни” и „Местни дейности”. 

Органиграмата представяща функционирането на общинска администрация Чупрене към 

настоящия момент е представена на фиг. 53. 
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Фигура 53 Структура на общинската администрация в община Чупрене 

 

Техническите ресурси и капацитетът на общината при изпълнение на нейните функции 

са на добро ниво. Общината разполага с необходимото оборудване за целите на дейността си - 

компютри, принтери, скенери, телефони, правна и справочна литература, автомобили.  

Общински бюджет и финансов капацитет 

Основополагаща роля в икономическото развитие на общината има общинският 
бюджет и по-конкретно средствата, които са заложени в неговата приходна част. 

В процеса на съставяне на индикативен бюджет за следващите седем години са взети 

под внимание действащата към съответната година нормативна уредба (законова и 

подзаконова), регламентираща постъпленията в общинския бюджет, очакваните размери на 

бюджетните взаимоотношенията с ЦБ и размерът на трансферите. По своята същност 

приходите са пряко свързани с икономическото развитие и просперитет на общината. 

Общинската политика в бюджетната област е ориентирана към увеличаване приходите от 

общинско имущество и повишаване събираемостта на местните данъци и такси.  

Приходната част на общинския бюджет на община Чупрене съдържа информация за 

източниците на финансов ресурс, попълващи бюджета (табл. 28).  
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Таблица 28 Структура на бюджетните приходи в община Чупрене за периода 2021-2027 г. (хил. лв.): 

№ Приходи Отче
т 

2019 

г. 

План 

2020 г. 
Проект 

2021 г. 
Проект 

2022 г. 
Проект 

2023 г. 
Проект 

2024 г. 
Проект 

2025 г. 
Проект 

 2026 г. 
Проект  
 2027 г. 

1. Данъчни приходи 79 112 92 92 92 92 92 92 92 

2. Неданъчни приходи 408 709 718 718 718 718 718 718 718 

3. Взаимоотношения ЦБ 3119 2756 3354 3354 3354 3600 3820 4150 4350 

 -обща допъл.субсидия 1876 2096 2554 2554 2554 2800 3000 3300 3500 

 -обща изравнит.суб. 338 346 400 400 400 400 400 400 400 

 -др.целеви трансф. 675 0 0 0 0 0 0 0 0 

 -субс.капиталови раз. 230 314 400 400 400 400 420 450 450 

4. Трансфери 430 -29 -40 -40 -40 -50 -50 -60 -60 

5. Финансиране -756 752 -24 -144 0 0 0 0 0 

Общо по бюджета: 3280 4300 4100 3980 4124 4360 4580 4900 5100 

 

Данъчните приходи в бюджета се формират от данъците върху недвижимите имоти, 

върху превозните средства, при придобиване на имущество и патентния данък.  

Демографският профил на общината очертава тенденцията  за постоянно намаляване на 

данъчните приходи и следователно не е предвидено увеличение на постъпленията.  

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

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

бюджетните приходи те участват със 17,5% (2021 г.) и 14,1% (2027 г.). Намаляването на 

относителния дял на неданъчните приходи отново е следствие на драстичното намаление на 

броя на жителите в общината, независимо от ефективното използване на общинската 

собственост, събираемостта на средствата от такси, наеми и др. С най-голям относителен дял 

са приходите от управлението на общинските гори и таксите за битови отпадъци.  

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

който дава възможност за реализиране на нейната социално-икономическа политика. 

Общинската собственост представлява съвкупност от активи, чиято същност, стойност и 

количество, следва да бъдат определени от стратегическите решения, свързани с развитието на 

общината. Противното може да доведе до концентрирането на ресурс от недвижими имоти, 

които не съответстват на целите, които си поставя общината, и които биха представлявали 

финансово бреме. 
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При формирането на политиката за управление на общинската собственост се отчита 

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

общинска собственост. 

Относителният дял на приходите от общинска собственост, спрямо общия размер на 

неданъчните приходи, варира между 50% и 55%. Проследявайки динамиката на приходите от 

продажби на общинска собственост за периода 2019 г. – 2020 г. се наблюдава спад от над 40%, 

което е вследствие на провежданата през годините политика за  управление на общинската 

собственост за подобряване на социалното и икономическо положение на общината, с цел 

концентрирането й върху изграждането на инфраструктурни обекти за задоволяването на 

потребности от публичен характер, и дейности по поддържане и опазване на околната среда на 

територията на общината. 

Отчетите за изпълнението на общинските бюджети за последните  години показват, че 

в приходната част се е формирал бюджетен дефицит, т.е. неизпълнение на собствените 

приходи, породен главно от стагнация на пазара, довеждаща до генериране на дългосрочен 

общински дълг през 2012 г. в размер на 800 хил. лв., за разплащане на разходи по поети 

задължения по оперативни програми, преструктуриран с Решение на общинския съвет на 300 

хил.лв. с погасителен срок до края на 2022 г. 

 

Разходна част 

 

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

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

общината. С тези средства се осъществява издръжката и нормалното функциониране на 

социалните дейности и благоустройствените мероприятия, към които общината има 

непосредствени ангажименти – образование, здравеопазване, култура, улично осветление, 

чистота на населените места, ремонти на социални обекти и др. Обобщена представа за 

структурата на основните бюджетни разходи в община Чупрене за периода 2021-2027 г. 

илюстрира табл. 29. 
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Таблица 29 Структура на бюджетните разходи в община Чупрене за периода 2021-2027 г. (хил. лв.): 

№ Функции Отчет 

2019г. 
План 

2020г
.  

ПРОЕКТ 

2021г
.  

2022г
. 

2023г. 2024 г. 2025г
. 

2026г. 2027г. 

1. Общи държ.служби 853 877 880 880 900 900 900 900 1200 

 - текущи разходи 709 800 780 780 800 800 800 800 1100 

 - капитал. разходи 144 77 100 100 100 100 100 100 100 

2. Отбрана и сигурност   89 133 75 80 90 95 100 100 100 

 - текущи разходи 89 133 75 80 90 95 100 100 100 

3. Образование 690 880 910 950 980 1020 1100 1200 1200 

 - текущи разходи 690 880 910 950 980 1020 1100 1200 1200 

4. Здравеопазване 8 16 30 40 50 50 50 50 50 

 - текущи разходи 8 16 30 40 50 50 50 50 50 

5. Соц.осигуряване 964 844 890 920 950 970 980 1090 1090 

  -текущи разходи 964 824 890 920 950 970 980 1090 1090 

6. Жил.строит.,БКС и 
опазв. околна среда 

 243 888 700 450 454 425 670 740 640 

 - текущи разходи 216  209 500 250 254 425 470 540 440 

 - капитал.разходи 27 679 200 200 200 200 200 200 200 

7. Почивно дело, 
култура,религ.дейн. 

125 164 170 180 180 180 190 200 200 

 - текущи разходи 120 161 170 180 180 180 190 200 200 

 - капитал.разходи 5 3 0 0 0 0 0 0 0 

8. Икономически 
дейности и услуги 

286 444 400 420 450 450 500 550 550 

 - текущи разходи 286 288 300 320 350 350 400 400 400 

 - капитал.разходи 0 155 100 100 100 100 100 150 150 

9. Разходи,некласифицир
ани в други функции 

22 54 45 60 70 270 90 70 70 

Общо разходи 3280 4300 4100 3980 4124 4360 4580 4900 5100 

 

В структурата на разходната част на отчета за изпълнение на общинския бюджет  

(структурата на разходите по функции, вкл. капиталови разходи) през 2019 г. с най-голям 

относителен дял са разходваните бюджетни средства за: 

- образование -  21 % от всички текущи разходи;  

- социални грижи – 29 % 

- управление – 26 %. 

Вследствие на ежегодното нарастване на бюджетните разходи за издръжката на  

дейности със социален, благоустройствен характер, поддържане на чистота и опазване на 

околната среда, възможностите на общинския бюджет да генерира по-висок размер на 

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

осигуряването на финансов ресурс от алтернативни източници – финансиране от програми за 
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трансгранично сътрудничество, национални и европейски програми, банкови кредити, 

безлихвени заеми и др.           

От всичко гореизложено може да се заключи, че Община Чупрене използва разумно и 

ефективно всички бюджетни и извънбюджетни средства, за реализиране на заложените 

стратегически приоритети и цели за развитие на общината. 

Успоредно с изпълнението на бюджета на общината, е целесъобразно да се проследят 

тенденциите на приходите и разходите по различните национални и оперативни програми. 

През последните години бяха разработени редица проекти, с които общината 

кандидатства по Програмата за развитие на селските райони и различните Оперативни 

програми, и които впоследствие бяха финансирани. Сред най-значимите са: 

 

Изпълнени проекти 

 

Договор № 05/226/00395 от 19.12.2014 г.  

Проект “Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на 

система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда”, на 

стойност 556 529,44 лв., финансиран по ПРСР 2014-2020 

 

Договор № 48/3/3130364 от 03.01.2014 г. 
Проект „Съхраняване и опазване на турлашкото културно наследство в община Чупрене”,  на 

стойност 91 284,45 лева, финансиран по ПРСР 2014-2020 

 

Договор № 05/313/00058 от 06.07.2012 г. 
Проект „Изграждане на туристически посетителски център и малки по размер атракции на 

открито и закрито в община Чупрене”, на стойност 353 958,00 лв., финансиран по ПРСР 2014-

2020 

 

Договор № 48/3/3210361 от 03.09.2013 г. 
Проект „Подобряване на условията на живот на хора в неравностойно положение чрез 

предоставяне на услуги в община Чупрене”, на стойност 82 255.35 лв., финансиран по ПРСР 

2014-2020 
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Договор № 05/313/00252 от 12.12.2013 г. 
Проект „Изграждане на туристическа инфраструктура – места за отдих и развлечение, път и 

пътека към връх Миджур на територията на община Чупрене”, на стойност 333 576,84 лв., 

финансиран по ПРСР 2014-2020 

 

Договор № 05/313/002259 от 10.12.2013 г. 
Проект „Изграждане на туристическа инфраструктура и поставяне на архитектурни елементи 

за обслужване на туризма в района на с. Долни Лом и с. Горни Лом”, на стойност 230 255,50 

лв., финансиран по ПРСР 2014-2020 

 

Договор № 05/313/01414 от 06.12.2013 г. 
Проект „Рехабилитация и реконструкция на път VID 1180 от км.0+000 до км.10+400”, на 

стойност 1 625 880,33 лв., финансиран по ПРСР 2014-2020 

 

Договор № РД09-25 от 10.03.2017 г. 
Проект „Енергоефективни мерки в административна сграда кметство с. Репляна”, на стойност 

97 985.00 лв., част от Проект “Красива България” 

 

Договор № РД09-5 от 10.03.2016 г. 
Проект „Енергоефективни мерки сграда кметство с. Долни Лом”, на стойност 65 897,00 лв., 

част от Проект “Красива България” 

 

Договор № РД-02-208 от 22.04.2013 г. 
Проект „Мост над планината – модернизация на местни културни центрове в трансграничен 

район Чупрене – Пирот”, на стойност 177 815,91 лв., финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ-

ИПП за трансгранично сътрудничество “България-Сърбия” 2014-2020 

 

Проект „Реконструкция на водопровод на главна улица в с. Върбово”, на стойност 155 457,00 

лв., финансиран по Публично инвестиционна програма “Растеж и устойчиво развитие на 

региони”, отпуснати средства с ПМС 19 от 07.02.2014 г. 
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Проект „Реконструкция на водопровод на главна улица в с. Търговище”, на стойност 

155 316,00 лв., финансиран по Публично инвестиционна програма “Растеж и устойчиво 

развитие на региони”, отпуснати средства с ПМС 19 от 07.02.2014 г. 

 

Проект „Реконструкция на водопровод на главна улица в с. Протопопинци”, на стойност 138 

849,00 лв., финансиран по Публично инвестиционна програма “Растеж и устойчиво развитие 

на региони”, отпуснати средства с ПМС 19 от 07.02.2014 г. 

 

Проект „Преустройство на общинска сграда за център за настаняване от семеен тип”, на 

стойност 259 850,00 лв., финансиран по Публично инвестиционна програма “Растеж и 

устойчиво развитие на региони”, отпуснати средства с ПМС 19 от 07.02.2014 г. 

 

Договор № А12-22-41/13.05.2013 г. 
Проект „Повишаване квалификацията на служителите в Община Чупрене, чрез провеждане на 

обучения за допълнителни компетентности”, на стойност 86 285,99 лв., финансиран от 

Оперативна програма „Административен капацитет” 

 

Проект BG05M9OP001-2.002-0073 „Възможности за независим живот на хора с увреждания 

и хора над 65 г. с ограничения в самообслужването в община Чупрене”, на стойност 494 609,56 

лв., финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. 

 

В процес на изпълнение 

 

Договор № 05/07/2/0/00355 от 17.10.2018 г. 
Проект „Реконструкция на водопроводната мрежа на селата Долни Лом, Горни Лом, Репляна 

и Средогрив, община Чупрене, на стойност 3 308 735,64 лв., финансиран по ПРСР 2014-2020 

 

Договор № BG16M1OP002-3.019.0007-C01 от 17.06.2020 г. 
Проект „Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на 

територията на област с административен център Видин”, на стойност 71 400.00 лв., 

финансиран по Оперативна програма “Околна среда” 
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Финансовият капацитет на община Чупрене за 2019 г. е нагледно представен на табл. 

30. 

 

Таблица 30 Финансов капацитет на община Чупрене за 2019 г. (по данни на Министерство на финансите) 

Община 

Чупрене 

 Дял на 
собствените 
приходи от 

общите 
постъпления 

 Дял на 
разходите за 

заплати и 
осигуровки в 

общите разходи 

 Дял на 
капиталовите 

разходи в общите 
разходи 

(инвестиционна 
активност) 

Бюджетно салдо 
спрямо общите 

постъпления 

12,07% 64,26% 7,30% 18,74% 

 

 

Община Чупрене е малка и финансовият й капацитет и възможности за съфинансиране 

на проекти, както и за самостоятелното осъществяване на дейностите, заложени в ПИРО 2021-

2027 г., са доста ограничени. Причината е в липсата на достатъчно собствени приходи в 

общинския бюджет. В бюджета на общината няма предвидени средства за разработване, 

управление, изпълнение и съфинансиране на проекти и дейности от ПИРО. 

За изпълнението на ПИРО 2021-2027 г. следва да се търсят източници на средства извън 

общинския бюджет – европейски и национални програми, програми за трансгранично 

сътрудничество и други финансови инструменти. Други възможности за осигуряване на 

финансиране на проекти са кредитните възможности от фонд „ФЛАГ”, краткосрочните 

банкови заеми, целевите субсидии и помощите от държавния бюджет. 

Не на послендо място вариант за финансиране и изпълнение на публични проекти и 

дейности е публично-частното партньорство (ПЧП). Неговите форми, структуриране и 

механизми вече са нормативно уредени със Закона за публично-частното партньорство. 

За изпълнението на ПИРО 2021-2027 г. от изключителна важност са и частните проекти 

и инвестиции на местния бизнес и НПО, които също създават условия за подобряването на 

социално-икономическия профил на общината и за съживяването на района. 

 

2.9. ОПИСАНИЕ НА ВЗАИМОВРЪЗКИТЕ НА АНАЛИЗА С 
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ХОРИЗОНТАЛЕН СОЦИАЛНО-

ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА РАЙОНИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО 
 

Социално-икономическият анализ на районите на Република България представя 
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информация за настъпилите промени за периода 2014-2020 г. в икономическото, социалното, 

демографското, инфраструктурното развитие и в състоянието на околната среда и очертава 

основните тенденции в тях, като също така той дава прогнози за развитието им до 2027 г.  

Анализът е структуриран в 3 основни части, както следва: 

Първата част обхваща териториалния анализ на развитието по тематични направления 

и ключови характеристики по три основни теми – темата за урбанистичното развитие, 

териториалните аспекти на секторните политики, административния капацитет за 

провеждането им и за изпълнение на проекти. 

Втората част акцентира върху сравнителния анализ на социалното, икономическото, 

демографското и екологичното състояние и развитие и инфраструктурното осигуряване на 

районите, областите и общините. Във всяко тематично направление са проследени промените, 

настъпили в резултат на прилаганите европейски и национални политики и програми и са 

систематизирани изводи за въздействието на външни и вътрешни фактори, за установените 

трайни тенденции и възможностите за преодоляване на проблемите. 

Третата част обобщава синтезираните изводи от първите две и ги надгражда с 

интегриран национален профил. 

Съдържанието на втората и третата части, както и на резюмето на анализа до голяма 

степен дублират темите, изследвани и анализирани при изготвянето на ПИРО, което от своя 

страна може да бъде идентифицирано и като първата взаимовръзка между ПИРО и Анализа на 

районите. 

В допълнение в Анализа на районите, особено в частите за демография, социално 

развитие и икономика, са проследени чрез ключови показатели, които са използвани в процеса 

на подготовката на ПИРО Чупрене с цел открояване на местните характеристики. Това спомага 

за сравнението на част от изводите, направени в Анализа на районите и този за целите на 

ПИРО. Не на последно място демографските показатели, при изготвяне на ПИРО Чупрене, са 

съпоставяни с тези на областно и национално ниво, за да могат да се проследят взаимовръзките 

между тях. 

В рамките на следващата таблица са синтезирани основните изводи от Анализа на 

районите и заключенията в ПИРО. Този подход позволява бързо очертаване на взаимовръзката 

между двата анализа – къде има припокриване или разминаване при направените експертни 

заключения.  
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Таблица 31 Взаимовръзки между заключенията от Анализа на СЗР и ПИРО 

Заключения от  
Анализа 

на районите 

Заключения от социално- 

икономическия анализа на 
ПИРО 

Взаимовръз-

ка/ Извод 

ТЕМА: ДЕМОГРАФИЯ 

Демографската ситуация в 
страната се характеризира с 
продължаващо намаляване и 
застаряване на населението, 
намаляваща раждаемост и 

задържащо се високо 
равнище на общата 

смъртност, отрицателен 
естествен и механичен 

прираст. 

Населението устойчиво 
намалява; Коефициентът на 
раждаемост е по-висок от 

средния за страната, но нивата 

на смъртност са много по-

високи от средните за страната; 

Отрицателен естествен и 
механичен прираст. 

Общината е се 
отличава с по-

влошени 
характеристики от 
тези на национално 

ниво. 

Намаляване на дела на 
населението в 

трудоспособна възраст. 

Намалява делът на 
населението в 

трудоспособна възраст. 

Общината се 
отличава със същата 
характеристика като 

на национално 
ниво. 

Териториалното 
разположение на 

населението е предимно в 
градовете – 73,5% 

Населението в общината е 
изцяло селско (100%) 

На територията на 
общината няма 

селища от градски 
тип, но отново се 

наблюдава 
концентрация на 

население основно в 
рамките на 

населените места. 
Изчерпан демографски 

потенциал на селата, които 
до неотдавна са били 

източник на миграция към 
градовете. 

Изчерпан демографски 
потенциал на селата, които 

до неотдавна са били 
източник на миграция към 

града. 

Общината е със 
същата 

характеристика като 
на национално 

ниво. 
ТЕМА: ПАЗАР НА 

ТРУДА 

Коефициентът на 
икономическа активност 

нараства. 

Коефициентът на 
икономическа активност 
на местната икономика 

намалява. 

Показателят е под 
средните нива за 

област Видин и под 
тези за страната. 

Заетостта на населението в 
най- активна възраст (15–64 

години) бележи съществен 
ръст на национално ниво в 

периода 2014- 2017 г. 

Отчетена е тенденцията за 
намаляване на броя на 

заетите в местната 
икономика. 

Общината не следва 
тенденциите на 

национално ниво. 
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Коефициентът на 
безработица намалява. 

Коефициентът на 
безработица има 

колеблив характер. В 
периода 2015-2017 г. 

бележи спад, но след това 
отново се покачва. 

Характеристиката 
на общината се 

различава от тази на 
национално ниво. 

ТЕМА: ТЕРИТОРИАЛНО УРБАНИСТИЧЕН АНАЛИЗ 

Общините в България са 
класифицирани като: силно 
урбанизирани (централни), 

средно урбанизирани 
(междинни) (при които над 

50% от населението е в 
населени места от 5 до 50 

хил. жит. или общините са с 
център град от 5 до 50 хил. 
жит. Такива са 95 общини с 

центрове средни и малки 
градове ) и слабо 

урбанизирани (периферни). 

Община Чупрене се 
характеризира, като слабо 
урбанизирана и периферна 

община 

На територията на 
общината няма 

селища от градски 
тип, което я определя 

като слабо 
урбанизирана 

В Анализа на районите са 
определени агломерационни 

образувания по дадени 
критерии. 

В ИТСР на Северозападен 
регион община Чупрене не 
попада в агломерационен 

ареал. 

 

ТЕМА: ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 

БВП и БВП на глава от 
населението нараства 

На ниво „община“ не се 
поддържа информация за 
БВП, но за област Видин 

показателят нараства.  

Общината е със 
сходна 

характеристика като 
на национално ниво. 

Нараства 
производителността на 

труда 

Производителността на 
труда на 1 работник остава 

сравнително постоянна. 

Общината е със 
сходна 

характеристика 
като на национално 

ниво. 
Най-голям брой МСП са в 

групата на 
микропредприятията (от 0 до 

9 заети), достигат 92.47% 
(2017 г.) от общия брой 

предприятия в нефинансовия 
сектор, следвани от втората 

група (от 10 до 49 заети). 

Микропредприятията в 
общината достигат почти 90% 

от всички в нефинансовия 
сектор. 

Общината е със 
същата 

характеристика като 
на национално ниво. 
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Атрактивността на българския 
туризъм се формира от 
културно- историческо 
наследство, природни 

ценности, разнообразни 
пейзажи, качествени услуги и 
добра свързаност/достъпност. 

Община Чупрене притежава 
културни ценности, които могат 
да се използват за развитие на 

туризма; притежава чиста 
околна среда. 

Общината 
притежава 

характеристики, 
определени в 
Анализа на 
районите за 

развитие на туризма 
и би могла да ги 

развива в 
партньорство със 

съседните общини. 
ТЕМА: СОЦИАЛНА СФЕРА 

Обхватът на деца в 
предучилищно образование е 
намалял до степен, че всяко 

пето дете не посещава детска 
градина. 

Местата в детските градини в 
общината са достатъчни, за да 

обхванат всички деца от 
общината, но броят им 

намалява. 

По отношение на 
местата в детските 
градини, общината 

е с по-добри 

характеристики от 
националното 

ниво. 
Броят на учениците в 

страната намалява ежегодно 
с близо 1,5%. Закриват се 

училища, предимно в 
малките населени места. 

Броят на учениците намалява 
през годините. 

Общината е със 
сходна 

характеристика 
като на национално 

ниво. 
Въпреки че се наблюдава 

макар и символично 
намаляване на дела на 

преждевременно напускащите 
училище, все още този дял е 

твърде висок - 2,96%. 

За учебната 2017-2018 г. делът 
на преждевременно 

напусналите училище е 
минимален и по-малък от 1%. 

Общината е със 
сходна 

характеристика като 
на национално ниво 

Увеличаващи се разходи в 
сферата на социалното 

осигуряване, подпомагане и 
грижа. 

Увеличава се делът на 
подпомаганите лица в 

общината, както и 
разходите за тях. 

Общината е със 
същата 

характеристика 
като на национално 

ниво. 

Неравномерното 
териториално 

разпределение на мрежата 
от социални услуги по 

общини, неподходящата 
материална база.  

Повечето социални услуги в 
общината са достатъчни за 

задоволяване на нуждите на 
местното населението. 

Наблюдава се нарастващ 
интерес към социалните 

домове на територията на 
общината. 

Общината е със 
сходни 

характеристики 

като националното 
ниво. 

ТЕМА: ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
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Насърчаването на 
интермодалността, като 

възможност за прехвърляне на 
товари към по-

екологосъобразните видове 
транспорт, е една от основните 

мерки за устойчиво и 
балансирано развитие на 
транспортната система. 

- - 

В национален план 
електроенергийната мрежа е 

добре развита и всички 
населени места са 
електроснабдени. 

Електроенергийната мрежа в 
общината има достатъчно 
капацитет за поемане на 

допълнителни консуматори. 

Общината е със 
същата 

характеристика 
като на национално 

ниво. 
Газопроводната мрежа в 
България има нужда от 

доразвитие. Необходимо е и 
увеличаване на дела на 

газифицираните домакинства 
до набелязаната цел до 30% 

през 2020 г. 

На територията на община 
Чупрене няма мрежа за 

газифициране 

Необходимо е 
развитие в тази 

посока 

Нарастване на участието на 
ВЕИ в енергийния баланс на 

страната. Новият акцент в 
използването на ВЕИ е да се 

насочи към децентрализирано 
производство на енергия от 
ВИ, предимно за собствени 

нужди и присъединяване към 
мрежите с по- ниско 

напрежение, което ще намали 
и разходите за пренос. 

Използването на ВЕИ е слабо 
застъпено в община Чупрене. 

Изводите и 
препоръките, 
направени в 
Анализа на 

районите, са 
валидни и за община 

Чупрене 

Често срещан е проблема с 
„режим на водоснабдяване“, 

който силно влошава 
качеството на живот на 

населението. 

В община Чупрене има 

проблем с водоподаването на 

населените места. Проблемът 

е свързан с амортизирания 
довеждащ водопровод от 

планината до село Чупрене  

Общината е със 

сходни 
характеристики 

като националното 
ниво. 

Изключително високо ниво на 
загуби на вода (средно около 

60%) 

Загубите на вода са около 
54%  за последните години. 

Общината е със 

сходни 
характеристики 

като националното 
ниво 
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Значително по-големите 
количества образувани 

отпадъци на човек в България 
в сравнение с ЕС, ниската 
степен на рециклиране на 

битовите отпадъци. 

За 2018 г. има повишение в 
образуваните отпадъци.  

Общината е със 

сходни 
характеристики като 

националното ниво 

ТЕМА: ОКОЛНА СРЕДА 

Национален проблем по 
отношение състоянието на 

атмосферния въздух е 
замърсяването с фини 

прахови частици (ФПЧ), 
което е сред най- високите в 

ЕС. То има ясно изразен 
сезонен характер. 

Община Чупрене няма 
промишлено замърсяване на 

атмосферния въздух. 

Отоплението на „твърдо“ 
гориво, все още е сред 

основните. Проблемът е решим 
чрез смяна на отоплителните 
инсталации – на газ, ел. ток, 

пелети. 

Общината е с по-

добра 
характеристика от 

тази на национално 
ниво. 

Подобрява се качеството на 
повърхностните води в 

страната 

Състоянието на 
повърхностните води в 

общината е добро. 

Общината е със 
същата 

характеристика 
като на национално 

ниво. 
Нивата на шум в по-голямата 

част от изследваните 
пунктове надвишава 

граничните стойности за 
съответните населени 

територии. 

На територията на община 
Чупрене няма шумови 

източници извън утвърдените 
норми. 

Общината е с по-

добра 
характеристика от 

тази на национално 
ниво. 

ТЕМА: АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 

Наличието на 
административен капацитет в 
местните власти за усвояване 

на средства по оперативни 
програми и натрупването на 
инвестиции с икономически 

и социален характер, 
подкрепени от оперативните 
програми, са важно условие 

за растежа на териториалните 
единици. 

Общината привлича все 
повече средства от ЕСИФ, 

което показва и повишаването 
на капацитета й. 

Изводите, направени 
в Анализа на 

районите, са валидни 
и за община Чупрене. 

Силна зависимост от 
европейските фондове и 

помощи и несъобразените с 
местния потенциал и 

характеристики приоритети и 
проекти, без задълбочен 
анализ на потребностите, 

ефективността, управлението 
и поддържането на 

Проектите, които се 
реализират от Общината, 
почиват на задълбочени 

анализи на местните 
потребности и целят 

повишаване качеството на 
живот на жителите на 

Чупрене. 

Изводите, направени 
в Анализа на 

районите, не са 
валидни за община 

Чупрене. 
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изградените обекти. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН В АНАЛИЗА 
НА РАЙОНИТЕ 

Развитието на икономиката, чрез създаване на 
високопроизводителна индустриална база и модерна иновативна 
инфраструктура, е заложено във всички райони. Това обхваща 

изграждане на подходяща научна и иновационна инфраструктура, 
изследователски центрове за върхови технологии, центрове за 
технологичен трансфер и технологични паркове. Заявките са за 

всички съставни области в Северозападен район, където е 
концентрирано нискообразовано население и най-малко население 

с висше образование.  Всички предложения 
са отчетени при 
изготвянето на 

ПИРО Чупрене 2021-

2027 г. 

Изграждане на три тунела под Стара планина (Петрохан, 
Беклемето и Шипка) 

Грижата за възрастното население логично е изведена като 
приоритет в презентациите на Северозападния район, но тази 
тема присъства и в останалите райони, поради застаряващото 

население в страната. 
В Северозападен район се предвижда реализиране на 
интегрирани териториални проекти за превенция на 

наводненията от реки и водни съоръжения и защита на 
населението. 

 

 

2.10. ВРЪЗКА НА ОБЩИНАТА СЪС СЪСЕДНИТЕ ТЕРИТОРИИ, КОИТО 

ИМАТ ПОТЕНЦИАЛ ДА ВЛИЯЯТ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО Ѝ 
 

Северозападният район на ниво 2 е ясно диференциран в пространствено отношение. 

Територията му се развива по две оси (по протежение на транспортен коридор №4), свързващи 

Видин, Враца и Монтана от една страна и Плевен и Ловеч – от друга. Близостта на района с 

Югозападния район е географски предопределен. Силното влияние на демографския и 

стопански център на България град София измества Плевен в ролята му на регионален център.  

В урбанистичния модел „умерен полицентризъм“ община Чупрене попада под 

влиянието на столицата – гр. София. В Западна България, милионният град от 1-во ниво – 
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София, доминира над средните градове от 3-то ниво Благоевград, Перник, Кюстендил, Враца, 

Монтана и Видин. 

Община Чупрене попада в обхвата на оста Видин – Враца – Монтана – София. В 

допълнение към това територията на общината попада вече в сферата на влияние и на община 

Белоградчик, която се явява вторичен център в област Видин. Образува се второстепенна ос на 

развитие по направление, свързващо Лом с Белоградчик. Според НКПР град Белоградчик 

попада в категорията „малки градове с микрорегионално значение за територията на групи 

общини“ (фиг. 54). 

 

Фигура 54 Урбанистичен модел „Умерен полицентризъм“ (по Национална концепция за пространствено развитие за периода 
2013-2025 г., актуализация 2019 г.) 

Най-близкият до общинския център град обслужва не само собствената си територия, 

но и тази на съседни общини, включително община Чупрене. Това прави ролята и позицията 

на Белоградчик като стратегическа за жизнеността особено в сферата на здравеопазването, 

образованието и други социално значими дейности. Поради идентифицираните сходни 

проблеми на общините от ниво 5 на НКПР могат да се поставят и потенциални възможности 

за коопериране с други / съседни общини (включително извън границите на страната) за 

изпълнение на съвместни проекти (фиг. 55 и фиг. 56).  
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Фигура 55 Центрове и оси на урбанистично развитие (по Национална концепция за пространствено развитие за периода 
2013-2025 г., актуализация 2019 г.) 

 

Фигура 56 Пространствени връзки със съседните държави (по Национална концепция за пространствено развитие за 
периода 2013-2025 г., актуализация 2019 г.) 
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Подходящи направления за съвместно сътрудничество и коопериране на община Чупрене, 

идентифицирани в процеса на изготвяне на ПИРО са следните:  

 Направление „Северозападна България“ със съседните общини 

Тук се включват проекти с общините по оста Белоградчик – Чупрене – Чипровци – 

Монтана. Потенциални проекти в това направление могат да бъда свързани с опазване на 

природата, културно-историческото наследство, за развитие на земеделието, горското 

стопанство и иновациите в тях. Осъществяването на съвместни проекти и инициативи между 

периферните общини и общините от по-високо йерархично ниво може да подобри качеството 

на живот и работната среда, достъпа до основните услуги и да създаде нови възможности за 

повишена регионална конкурентоспособност и устойчиво развитие на най-бедния район в ЕС. 

 Направление „Трансгранична България – Сърбия и България – Румъния“ 

Потенциалите за развитие в това направление включва коопериране с общини, 

институции и организации от Сърбия и Румъния за трансфер на иновации, обмен на добри 

практики в различни сфери – земеделие и агробизнес, социални и здравни услуги, 

интегрирането в образованието и социалния живот на уязвими и социално изключени групи.  

В допълнение към тях могат да се включат и проекти, свързани с развитието на трансграничен 

културен туризъм. Главната цел на трансграничните проекти е приобщаването на общините и 

областите в общоевропейския Дунавски регион и развитие на трансгранични партньорства и 

евро региони. Потенциал за развитие имат проекти дейности за опазване на 

биоразнообразието, водите, почвите, стимулиране на икономическото развитие, 

междукултурен обмен и устойчив туризъм. 

 

2.11. ВЛИЯНИЕ НА ГОЛЕМИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ С 
РЕГИОНАЛНО И НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА 
 

Община Чупрене притежава значителен потенциал за развитие на зимните форми на 

туризъм, включително зимен ски туризъм. Благоприятното географско положение на 

територията, близостта до Република Сърбия и 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 km, включва следните по-големи български градове: Видин, Лом, Монтана, 
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Враца, Плевен и София. Това на практика представлява целият Северозападен район и част от 

Югозападния район за планиране в Република България. 

Следващият важен фактор са наличните природо-географски условия, 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. Важен е 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 определена 

зона. 

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. Развитието на община Чупрене като 

проспериращ туристически район с национално и наднационално значение е основна цел. 

Изграждане на ски писти в района на туристическа зона /ТЗ/ „Миджур“ и стимулиране 

изграждането на висококатегорийни туристически обекти. При реализирането на ТЗ Миджур 

с капацитет 4000 туриста е необходимо да се предвидят места за настаняване на туристите, 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.  Концепцията предлага 

развитие и на познавателен, културен, ловен и риболовен туризъм, чрез обвързване на 

съществуващите и изграждане на допълващи обекти и инфраструктура. 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 терени заема 9,05 ха и 0,03% от територията 

на общината. Показателите за допустимото застрояване в цялата община са направени така, че 

да не допускат презастрояване, в която и да е част от територията на общината. Възможностите 

за развитие на туристическа дейност в землището на с. Горни Лом, под връх Миджур, 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: 

 екопътеки; 

 велопътеки; 

 ски писти; 
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 лифтови съоръжения; 

 детски лагери и учебни центрове; 

 атракциони за различни възрасти и с различна тематична насоченост; 

 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. Проектът за общ устройствен план Миджур е 

приет и съгласуван на всички нива. 

 

2.12. SWOT АНАЛИЗ 
 
Таблица 32 SWOT анализ на община Чупрене 

Силни страни Слаби страни 

Съхранена и екологично чиста природна 
среда и наличие на разнообразни 
естествени ресурси 

Общината е ситуирана далеч от основни 
пътни артерии в слабо развит в 
икономическо отношение регион с 
неблагоприятна инвестиционна среда 
(нисък дял на инвестиции) и ниска 
конкурентоспособност (слабо развит частен 
сектор, респ. липса на предприемачество в 
сектора на малкия и среден бизнес). 

Богато културно-историческо наследство и 
съхранени традиции и обичаи 

Ниска степен на усвояване на финансиране 
по Европейски фондове и други финансови 
инструменти. 

Наличие на възстановена и реконструирана 
туристическа инфраструктура 

Наблюдава се демографска криза – влошена 
възрастова структура на населението, 
отрицателен естествен и механичен 
прираст. 

Значителен относителен дял на горския 
фонд спрямо територията на общината 

Неблагоприятни икономически показатели 
по отношение населението - висока нива на 
безработица, ниски доходи и жизнен 
стандарт; 

Наличие на рехабилитирана транспортна 
мрежа 

Влошено текущо състояние на ВиК 
мрежата. Липсват изградени 
канализационна мрежа и пречиствателна 
станция за питейна вода 
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Телекомуникационна свързаност 
(Високоскоростна интернет връзка на 
територията на общинския център) 

Влошен достъп до основни социални 
услуги - липса на спешна медицинска 
помощ и слабо развита доболнична 
медицинска помощ, липса на аптечна 
мрежа, достъп до средни и висши учебни 
заведения на територията на общината. 

Традиции в земеделието Дисбаланс по отношение на 
квалифицираната и неквалифицираната 
работна сила. Наблюдава се дефицит на 
хора със специфични професионална 
квалификация и умения. 

 Недостатъчно оползотворяване на 
потенциала на природното и културното 
наследство на общината. На територията на 
общината не попадат голям брой 
туристически обекти с национално 
значение. 

 Риск от социално напрежение между 
българската и други етнически групи. 

Възможности Заплахи 

Развитие на екологично чисто земеделие и 
животновъдство и създаване на местни 
марки продукти. Развитие на ловно и рибно 
стопанство; 
 

Влошаване на Демографската криза, което 
да доведе до обезлюдяване на населените 
места. 

Развитие на преработвателната 
промишленост използваща за суровини – 

диворастящи плодове, билки и др. 

Задълбочаване на процеса по влошаване на 
икономически показатели касаещи 
населението - висока нива на безработица, 
ниски доходи и жизнен стандарт; 

Създавате на местни туристически 
продукти и туристически атракции. 
Развитие на различните форми на туризъм 
и на дейности, обслужващи туризма. 
Създаване на общи и комбиниране на 
съществуващи туристически пакети със 
съседни общини; 

Недостатъчен програмен и 
административен капацитет, респективно 
липса на експертиза за участие в цялостния 
процес на усвояване на средствата от ЕС; 

Подобряване на усвояемостта от 
европейски фондове и други финансови 
инструменти, чрез повишаване на 
капацитета на общинската администрация, 
гражданското общество и/или чрез 
аутсорсване и привличане на външна 
експертиза. 

Тенденция към поддържане на ниско 
образователното равнище сред местното 
население. 
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Трансгранично сътрудничество с цел 
реализация на съвместни проекти в 
различни тематични направления.  

Забавяне при стартирането на новия 
Програмен период – липса на възможности 
за кандидатстване по проекти за БФП и на 
проектна готовност,  

Установяване и развитие на бизнес микро 
климат в рамките на МИГ Западна Стара 
планина - Копрен - Миджур - Чипровци - 

Чупрене - Георги Дамяново - Ружинци 

Невъзможност да бъдат привлечени местни 
или чуждестранни инвеститори. 

 Наблюдаващият се ръст в престъпността. 
 Влошена общоикономическа ситуация 

вследствие на кризата причинена от 
пандемията от COVID-19 

 

III. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г. 

3.1. ОСНОВОПОЛАГАЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ ФОРМУЛИРАНЕТО НА 
СТРАТЕГИЧЕСКАТА ЧАСТ 
 

Структурата на стратегическата част ПИРО Чупрене съответства на изискванията на 

„Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на 

община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.“ на МРРБ и не противоречи на постановките на Закона 

за регионално развитие за съдържанието на плановете за интегрирано развитие на община, 

както и на основните законови актове в сферите за устройство на територията, опазване на 

околната среда и културното наследство. Стратегията е съобразена с действащата нормативна 

уредба на национално, регионално и местно ниво и с постановките на кохезионна политика на 

ЕС за периода 2021-2027 г. По същество тя представлява интегрална част от пакета 

стратегически и планови документи, характеризиращи социално-икономическото и 

пространствено развитие на страната, региона и общината в перспектива до 2027 г. 

При формулирането на стратегическата рамка на община Чупрене са взети под 

внимание изготвените социално-икономически и SWOT анализи, проведеното анкетно 

проучване сред местните жители, отчетени са текущото състояние, идентифицираните 

проблеми и бъдещия потенциал за развитие на общината. 

Изготвянето на стратегическия документ е хармонизирано със следните принципи за 

стратегическо планиране на местното развитие: 

1. Обвързаност на планираните мерки по между си за съвместно подобряване на местното 

развитие; 
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2. Съответствие с принципите и правилата за прилагане на структурните инструменти в 

областта на регионалната политика на ЕС; 

3. Координация и съгласуваност с европейските, националните и местните политики за 

конкуренция, опазване и подобряване на околната среда и равните възможности; 

4. Информираност и публичност на процесите на планиране и програмиране, 

финансиране, изпълнение, наблюдение и оценка в областта на интегрираното 

регионално и местно развитие; 

5. Съфинансиране и допълняемост на местните собствени финансови ресурси за развитие 

със средства от държавния бюджет, фондовете на ЕС и други публични и частни 

източници; 

6. Концентрация на усилията, човешките ресурси и финансовите средства за 

осъществяване на набелязаните в стратегията цели; 

7. Отвореност за допълнения и адаптивност на стратегическите намерения към бързо 

променящите се условия на средата, в която ще се реализира стратегията; 

8. Партньорство между всички институции, заинтересовани лица и структури на 

гражданското общество в процеса на реализиране на стратегическите намерения. 

 

Стратегическата рамка на община Чупрене се състои от визия, стратегически цели, 

приоритети и мерки. Визията за развитието на общината дава характеристики на специфичния 

потенциал на общината и насоките за бъдещото ѝ развитие. 

Целите и приоритетите на ПИРО се определят в съответствие с целите и приоритетите 

на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие на по-високите нива, 

като се обвързват с постигането на резултати за територията на общината. Целите на плана 

отразяват местните потенциали за развитие и се съсредоточават върху решаването на 

конкретните проблеми на общината. 

Приоритетите, дефинирани в ПИРО, са в съответствие с предвижданията на НКПР и 

другите секторни политики. 

Стратегическата рамка на община Чупрене се състои от визия, 3 стратегически цели, 6 

приоритета и 24 специфични мерки. 
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3.2. ПОДХОД ЗА ФОРМУЛИРАНЕ НА ВИЗИЯТА 
 

Визията, целите и приоритетите в стратегическата част на ПИРО са дефинирани в 

съответствие с предвижданията на НСРР (2012-2022), АНКПР (2013–2025), Националната 

програма за развитие „България 2030“ и други релевантни секторни стратегии. В допълнени 

към тези стратегически документи, ПИРО Чупрене е рамкиран от Интегрирана териториална 

стратегия за развитие на Северозападния регион за периода 2021-2027 г. Същината на избрания 

подход е променен фокус към подкрепа на територии с интегрирани териториални инвестиции 

за сметка на инвестиции към определени сектори. 

Визията за развитието на община Чупрене за периода 2021 – 2027 г. отразява 

синтезирано представата на жителите на общината за желаното бъдещо състояние на 

стопанството, физическата среда и обществените отношения. Визията е формулирана в 

резултат проведено анкетно проучване сред жители на общината, фокус групи с представители 

на различни местни организации и широка публична дискусия със заинтересованите страни. 

Така визията от една страна отразява прецизирано потребностите на хората за развитие на 

ключовите социално-икономически дейности в общината, а от друга – желанието на 

населението за пространствена и естетическа промяна в жизнената среда. По този начин 

формулираната визия очертава стратегическите цели и приоритетите  за развитие на общината. 

 

3.3. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 
 

Визията представлява желаното бъдещо състояние на община Чупрене към 2027 г. и 

определя насоката за структуриране на стратегическата част на плана и рамката за неговото 

изпълнение. В изпълнение на последователна политика на приемственост на стратегическите 

документи, така дефинираната визия има за цел да надгради визията на общинския план за 

развитие за периода 2014-2020 г. 

 

 

Община Чупрене – атрактивна туристическа дестинация с устойчиво развиваща се 

местна икономика, базирана на привлечени инвестиции, разнообразен 

природноресурсен потенциал и традиционни стопански отрасли, и фокусирана върху 

подобряване на качеството на живот и намаляване на неравенствата 
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Така формулираната визия цели ефективно използване на наличните лимитирани 

ресурси, създаване на условия за привличане на инвестиции и постигане на устойчиво и 

балансирано развитие по такъв начин, че общината да повиши стопанската си 

жизнеспособност.  

В резултат на така заложената визия са определени и стратегически цели, които залагат 

векторите за развитие и времевия хоризонт за интервениране в основните проблемни области. 

Получените резултати от социално-икономическия анализ идентифицират и главните 

тематични направления, които в същото време очертават и потенциалните възможности за 

развитие на община Чупрене. 

 

3.4. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 
 

Стратегическите цели в ПИРО Чупрене имат ясен фокус към осъществяване на визията 

и отразяват конкретната териториална специфика на общината. Целите са съобразени с ролята 

и функцията на ПИРО като инструмент за регионално развитие, отразяващ действителните 

нужди на местната общност. Така формулираните стратегически цели избягват е прекалено 

обхватно формулиране и опасност от неефективно разпределение на ресурсите по време на 

тяхното им реализиране.  

По методическите указания е планирана и система от индикатори за наблюдение на 

плана, която осигурява механизъм за измерване и мониторинг на степента на тяхното 

изпълнение. Стратегическият документ има за задача да фокусира управленските процеси и да 

заложи рамката за използването на наличните ресурси по начин, че общината да подобри 

социално-икономическата си жизнеспособност, да намали изоставането си в икономически 

аспект и да създаде условия за подобряване на качеството на живот на месните население. 

 

1. ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ, БАЗИРАН НА 

МЕСТНИТЕ ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И ТРАДИЦИОННИ СТОПАНСКИ 
ОТРАСЛИ 

Стратегическата цел е насочена към повишаване конкурентоспособността на местната 

икономика, чрез създаване на условия за насърчаване на местния бизнес и привличането на 

инвестиции. Приоритетните направления в тази стратегическа цел са насочени към развитие 

на селското стопанство, преработвателната промишленост и туризма. В програмния период 
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2021-2027 г. ще се постави акцент и върху създаването на нов имидж и продукти, които да 

допринесат за увеличаване на добавената стойност на произведената продукция и генериране 

на повече приходи за общината. Разглежданата цел е насочена към стимулиране развитието на 

иновативни практики, производства и към създаване на благоприятни условия за развитието 

на традиционни дейности за местната икономика. 

Туризмът, като част от местната икономика, също е включен в тази стратегическа цел. 

Планираните мерки са насочени към разнообразяване на туристическия продукт, разкриване 

на нови туристически маршрути, рекламиране и популяризиране на туристическия потенциал. 

2. ПРОСТРАНСТВЕНА СВЪРЗАНОСТ, УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И 

ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА И ИНФРАСТРУКТУРАТА В 
ОБЩИНАТА 

Стратегическата цел акцентира върху изграждането, модернизацията и 

рехабилитацията на здравната, образователната, социалната и техническа инфраструктура в 

община Чупрене. Стратегическата цел поставя акцент и върху подобряването на селищната 

среда и постигане на балансирано териториално развитие. Инфраструктурната осигуреност е 

една от най-важните предпоставки за развитие на местната икономика и постигане на 

икономически растеж. Стратегическата цел е насочена и към опазването на околната среда чрез 

прилагане принципите на устойчиво развитие, предотвратяване на замърсяванията, 

последващо отстраняване на възникналите вреди и съхраняване на биоразнообразието и 

приоритетните местообитания за бъдещите поколения. В стратегическата цел е заложен и 

приоритет, който акцентира върху съхранението и опазването на културното наследство, чрез 

планирането на мерки и дейности, насочени към запазване на културните традиции и обичаи. 

3. СЪХРАНЕНИЕ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВАТА НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ 

И НАМАЛЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ НЕРАВЕНСТВА 

Стратегическата цел е насочена към повишаване на качеството на живот чрез 

предприемането на мерки и дейности, които ще допринесат за повишаване на качеството на 

образованието в общината. В тази стратегическа цел са заложени мерки и проекти насочени 

към подобряване на качеството на образователните услуги, насочване на образованието към 

нуждите на пазара на труда, създаване на условия за повече интерактивност и внасяне на 

иновации в процеса на обучение. 
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Подчертано е значението на развитието на човешкия капитал и повишаването на 

възможностите за професионална реализация на хората. Това включва намаляване на 

равнището на безработица чрез реализирането на различни програми за трудова заетост, 

квалификационни и преквалификационни курсове, включването на малцинствените групи в 

пазара на труда и осигуряване на възможности за професионална реализация на младите хора. 

Не на последно място в рамките на стратегическата цел е заложено  подобряване на качеството 

на здравните грижи и предоставяните социални услуги. 

 

3.5. ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ 
 

За постигането на стратегическите цели са идентифицирани няколко приоритетни 

области, в които ще се концентрират финансови ресурси и проектни инициативи през 

програмния период 2021-2027 г. 

ПРИОРИТЕТ 1: ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ ЗА РАЗВИТИЕ 
НА ИКОНОМИКАТА 

 

Повишаването на конкурентоспособността на местната икономика е изключително 

важно по отношение на постигане на висока добавена стойност за общината, повишаване на 

доходите на населението и разкриване на нови възможности за професионална реализация на 

хората. Усилията на този приоритет са насочени именно към стимулиране на 

предприемачеството на малките и средни предприятия в общината, предоставянето на 

професионална инфомация  на МСП за възможностите, които се разкриват за финансиране на 

бизнес идеи по националните програми и структурните фондове на ЕС. На второ място 

развитието на биоземеделието, модерното животновъдство и горското стопанство. В 

допълнение, подчертана е значимостта на развитието на туризма, основан на специфичните 

местни природни условия и културни забележителности. И не на последно място изграждане 

на местен капацитет за развойни и иновационни дейности, внедряване на нови технологии, 

имат значение по отношение на постигане на висок икономически растеж. 

 

Мярка 1.1. Мотивиране на предприемачеството 

 

 Подкрепа за създаване на нови МСП 
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Мярка 1.2. Дейности за представяне и популяризиране на общината като място за 

развитие на бизнес 

 Създаване на комуникационна и маркетингова стратегии за популяризиране на 

инвестиционния потенциал на община Чупрене; 

 Оптимизиране и обновяване на общинската уеб страница. Създаване на подстраница 

на туристическия информационен център; 

 Популяризиране на туристическите продукти на общината в национален и 

трансграничен план посредством рекламни кампании, участия в туристически 

изложения и с фокус върху неговите уникални качества - (популяризиране на местните 

фестивали, събори и празници в община Чупрене) 

  

Мярка 1.3 Повишаване на инвестиционната активност и конкурентоспособността на 

местната икономика, чрез внедряване на иновации. 

 

 Внедряване на иновации и модернизиране на техническа инфраструктура в МСП с цел 

оптимизиране на производствените процеси; 

 Насърчаване на научноизследователската и развойна дейност и иновациите с фокус върху 

кръговата икономика и дигитализацията - чрез коопериране с водещи научни и 

образователни организации; 

 Подпомагане на предприятията за въвеждане на нисковъглеродни и безотпадни 

технологии, редуциране на количествата отпадъци, генерирани в процеса на производство. 

 

Мярка 1.4. Развитие на биоземеделие, модерно животновъдство и горското стопанство 

 

 Модернизиране и технологично обновяване на земеделски стопанства и инфраструктура в 

отрасъла; 

 Стимулиране на инвестициите за модернизация и технологии в земеделието с цел 

подобряване на ефективността на производството в сектора и повишаване на неговия 

потенциал за по-екологично производство на храни с по-малко ресурси, както и за развитие 

на веригата за създаване на стойност; 

 Ефективно управление на рисковете в земеделието и адаптирането му към климатичните 

промени; 
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 Насърчаване на устойчиво биологично растениевъдство, чрез въвеждане на нови сортове, 

отговарящи на местните условия и традиции; 

 Развитие на модерно животновъдство; 

 Стимулиране на пчеларството - подпомагане на млади фермери, включително пчелари за 

изготвяне на бизнес-планове и проекти за създаване на модерни ферми и пчелни семейства; 

 Стимулиране отглеждането на билки; 

 Стимулиране отглеждането на горски плодове – лешници, къпини, малини, боровинки и 

др.; 

 Стимулиране изграждането на малки преработвателни предприятия за преработка на 

земеделска продукция; 

 Внедряване на система за устойчиво управление и използване на горите. 

 

Мярка 1.5. Развитие на туризма, основан на специфичните местни природни условия и 

културни забележителности 

 

 Обособяване на места за отдих по съществуващите екопътеки с възможности за 

веломаршрути и пешеходен туризъм – „Бекинска шобърка”, „Мартинов Камък”, „Витошко 

лале”, „Дом на овчаря”, „Миджур”, „Жълта тинтява”, „Сръбска рамонда”, „Аполонова 

пеперуда”, „Скален орел - Римски мост”, „Тъмната дупка”; 

 Обособяване на нови екопътеки и веломаршрути; 

 Обособяване на зона за къмпинг туризъм; 

 Изграждане на допълнителни места за настаняване; 

 Изготвяне на маркетингова стратегия с фокус върху туризма в общината за привличане на 

нови туристи; 

 Подпомагане на местния икономически потенциал за развитие на различни видове туризъм 

(културен, религиозен, познавателен, еко и приключенски, селски туризъм); 

 Развитие на туристически атракции и свързаната с тях специализирана инфраструктура; 

 Повишаване професионалната квалификация на заетите в туризма; 

 Изграждане на туристическа и ски зона (ТСЗ) "Миджур". 
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Мярка 1.6. Повишаване на заетостта и ефективността на пазара на труда 

 

 Подобряване на достъпа до трудова заетост на всички лица, търсещи работа, и по-

специално на младите хора и дългосрочно безработните, както и на неактивните лица, като 

се поощрява самостоятелната заетост и социалната икономика; 

 Насърчаване на младежката заетост и повишаване на ангажираността на младите хора в 

процеса по формиране на младежките политики; 

 Повишаване на квалификацията и преквалификация на заети лица в контекста на местните 

потребности от квалификация на работната сила; 

 Подпомагане на социално-икономическата интеграция на групите в неравностойно 

положение, които в повечето случаи са в риск от социално изключване и изпадане в 

бедност; 

 Придобиване на ключови компетентности на заети и безработни лица, в зависимост от 

потребностите на бизнеса, с приоритет към младежите; 

 Извършване на анализи и прогнози на потребностите на пазара на труда от работна сила с 

оглед на политики за преструктуриране на образованието и обучението и подготовка на 

работещите, отговарящи на потребностите на съществуващия бизнес. 

 

ПРИОРИТЕТ 2: ИЗГРАЖДАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКА 

ИНФРАСТРУКТУРА, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И 
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

Инфраструктурната обезпеченост е една от най-важните предпоставки за стимулиране 

и развитие на местната икономика. При нейното изграждане, модернизация и/или 

рехабилитация е от първостепенна важност да бъдат следвани принципите за устойчиво 

развитие и съхраняване на екологично чиста природа, което да доведе до създаването на 

условия за хармонична и оптимална среда за обитаване от населението на общината. Мерките 

предвидени в рамките на настоящия приоритет целят да адресират най-належащите и 

проблемни аспекти свързани с инфраструктурата попадаща в териториалният обхват на 

общината. 
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Мярка 2.1. Изграждане на нова и подобряване на съществуваща пътна мрежа 

 Рехабилитация и реконструкция на общинската пътна мрежа; 

 Рехабилитация на Републикански път IIІ-114 от с. Чупрене до прохода „Св. Никола” с 

цел развитие на трансграничното сътрудничество, свързаност и достъпност. 

 

Мярка 2.2. Рехабилитация на улична инфраструктура 

 

 Рехабилитация на улична инфраструктура в селата на територията на община Чупрене. 

 

Мярка 2.3. Подобряване на водопроводната и канализационна мрежи в община Чупрене 

 

 Рехабилитация на водопроводна мрежа в община Чупрене; 

 Изграждане на пречиствателни станции за питейни води за подобряване на 

водоснабдяването и качеството на питейните води. 

 

Мярка 2.4. Енергийна инфраструктура и ефективност 

 

 Повишаване на енергийната ефективност на  жилищни сгради; 

 Извършване на енергийно обследване за целите на подмяна на уличното осветление в 

общината; 

 Подобряване на енергийната ефективност на улично осветление чрез подмяна. 

 

Мярка 2.5. Благоустрояване на публични пространства и терени за озеленяване, спорт и 

отдих 

 

 Благоустрояване и рехабилитация на чешми за обществено ползване; 

 Изграждане на пространства за спорт на открито; 

 Осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания и изграждане на платформи за 

достъп до общинските сгради. 
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Мярка 2.6.  Опазване на природното наследство и биологичното разнообразие и борба с 

климатичните промени 

 

 Закупуване на мотометачна машина за уличната мрежа в община Чупрене; 

 Закупуване на сметосъбирачна машина, с цел подобряване събирането на битови 

отпадъци на територията на община Чупрене; 

 Закупуване на необходимия брой контейнери тип „Бобри” за всички населени места от 

общината, изработване на кошове за разделно събиране на пластмасови бутилки и 

тяхното пресоване, и извозване на битовите отпадъци до депото в гр. Видин; 

 Ефективна защита и използване на икономическия потенциал на природните и 

защитените територии с международна значимост – постигане на баланс между 

екологични функции и екосистемни услуги; 

 Рекултивация на старото депо за неопасни отпадъци; 

 Изготвяне на програми за устойчиво управление и разпореждане с общинско 

имущество. 

 

Мярка 2.7. Ефективно управление и използване на общинската собственост 

 

 Изготвяне на програми за устойчиво управление и разпореждане с общинско 

имущество; 

 Придобиване на частни/държавни имоти с цел осъществяване на общински инициативи. 

 

ПРИОРИТЕТ 3: РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, 
СОЦИАЛНИТЕ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ; ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ И 

ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

 

На базата на направения социално-икономически анализ в общината се очертава голям 

недостиг на кадри в сферите на социалните дейности, образованието, здравеопазването. Затова 

този приоритет залага мерки и дейности за стимулиране на ученето през целия живот и 

насърчаване на младежките дейности в общината. В унисон с Програмата „Европа 2030“ в 

приоритета са заложени интелигентен и устойчив растеж. Интелигентният растеж е свързан с 

развитието на икономика, основаваща се на знанието и иновациите, а устойчивият растеж 
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стимулира по-ефективната по отношение на разходването на ресурси, екологосъобразна и 

конкурентна местна икономика. 

 

Мярка 3.1 Насърчаване на равния достъп до и завършването на качествено и 

приобщаващо образование и обучение 

 

 Прилагане на политики на местно ниво за обхващане и включване на децата и 

учениците в системата на предучилищното и училищното образование и за 

намаляването на дела на преждевременно напусналите училище; 

 Подкрепа за иновативни учебни програми, иновативни класни стаи и иновативни 

училища; 

 Реализиране на проекти за организиране на групови и класни и извънкласни посещения 

в близките села с цел изучаване на традициите, занаятите чрез разнообразни дейности. 

 

Мярка 3.2. Подготовка и квалификация на местни кадри и стимулиране на ученето през 

целия живот 

 

 Въвеждане на ученически практики в бъдещия туристическия информационен център с 

акцент в направленията география, история, култура, екологично земеделие; 

 Формиране на начални умения и компетентности, чрез занимания по интереси; 

 Разширяване на системите и насърчаване на ученето през целия живот. 

 

Мярка 3.3. Рехабилитация и модернизация на образователната инфраструктура 

    

 Ремонт и цялостно обновяване на спортните площадки и дворните пространства на 

училищата и детските градини със съвременни и модерни уреди и настилки; 

 Изграждане на закрити зони за спорт в училищата и детските градини, които нямат 

физкултурни салони, отговарящи на изискванията за физическа среда; 

 Ремонт  на покрива на училища ОУ „Акад. Михаил Димитров” – с. Чупрене и ОУ 

„Христо Ботев” - с. Горни Лом; 

 Ремонт на покрива на ЦДГ „Здравец” - с. Чупрене. 
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Мярка 3.4. Развитие на инфраструктурата на здравеопазването и социалните дейности 

 

 Обновяване и техническо обезпечаване на Домашен социален патронаж; 

 Създаване на социални услуги, насочени към възрастни и болни хора (хосписи) - 

Изграждане на дом за стари хора в с. Долни Лом; 

 Финансиране на нови условия за предлагане на услуги от общопрактикуващи лекари в 

труднодостъпни региони. 

 

Мярка 3.5. Насърчаване включването на младежите в управлението и устойчивото 

развитие на общината  

 

 Съвместни инициативи с университети и гимназии с цел придобиване на практически 

знания и умения; 

 Организиране и провеждане на акции за почистване, залесяване, реконструкция на 

дребномащабна инфраструктура. 

 

ПРИОРИТЕТ 4: СЪХРАНЯВАНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО 

И ПОДОБРЯВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ УСЛУГИ 

 

Неоспоримо е значението на културната идентичност в условията на глобализиращия 

се свят. Този приоритет поставя във фокус съхраняването на културните паметници, 

историческото наследство и културното богатство на община Чупрене. Мерките и дейностите, 

заложени в този приоритет целят запазване на местните традиции, бит и култура, 

усъвършенстване на знанията и уменията на местните общности, пренасяне на опита и 

творчеството от по-възрастните за идните поколения. Успешното изпълнение на мерките и 

дейностите ще затвърдяват културната идентичност на населението и ще създават 

предпоставки за изпълнение на задачите по опазване на културните богатства на територията 

на общината. Приоритетът обръща внимание и на подобряването на туристическите услуги 

като потенциална възможност за устойчиво икономическо развитие. Отчитайки уникалното 

биоразнообразие в общината, трябва да отбележим, че устойчивото експлоатиране на местното 

културно и природно богатство следва да бъде в хармонично равновесие с околната среда и 

икономическото развитие. 
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Мярка 4.1. Обособяване и реконструкция на обществени сгради с историческо и културно 

значение 

 

 Енергийна ефективност на сгради с културно и историческо значение; 

 Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на читалищата на 

територията на община Чупрене; 

 Обособяване на сграда - музей за съхраняване на културно-историческото наследство 

на общината - исторически, етнографски музеи. 

 

Мярка 4.2. Организиране на разнообразни прояви в културния календар на общината 

 

 Представяне на художествени занаяти - обособяване на интерактивно пространство; 

 Провеждане на значими местни фестивали, събори и празници. 

 

ПРИОРИТЕТ 5: ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ В ДИАЛОГ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ 

СТРАНИ 

 

В рамките на настоящия приоритет се предвиждат мерки, които да стимулират активен 

и конструктивен диалог между заинтересованите страни и общинската администрация. Чрез 

внедряването на допълнителни канали за комуникация с общинската администрация и 

дигитализация на административното обслужване ще бъде обезпечена по-голяма прозрачност 

по отношение на управлението и възможности за по-активно участие и информиране на 

заинтересованите страни. От друга страна това ще доведе до намаляване на административния 

натиск и по-висока ефективност на служителите в общинската администрация. 

  

Мярка 5.1. Развитие на електронното управление в общината и системна квалификация 

на служителите от общинската администрация 

 

 Дигитализация на административното обслужване по кметствата, обединяване на 

деловодните записи и касови операции с общинския център; 

 Цифровизация на старите актови книги и регистри и обвързването им като база данни; 

 Развитие на проект Е-община; 
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 Участие на служителите от общинската администрация в обучителни семинари и 

специализирани квалификационни курсове за повишаване на квалификацията. 

 

Мярка 5.2. Повишаване на сигурността в община Чупрене и борба с престъпността 

 

 Изграждане на охранителна система за видеонаблюдение в община Чупрене; 

 Превенция на асоциалното поведение и противообществени прояви на малолетните и 

непълнолетните – съвместна работа на местната комисия по ЗБППМН, директорите на 

общообразователните училища и ЦДГ на територията на общината, отдел „Закрила на 

детето” гр. Белоградчик и Детска педагогическа стая. 

 

ПРИОРИТЕТ 6: РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНОТО И ТРАНСГРАНИЧНОТО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

Местоположението на Северозападен регион по отношение на държавните граници на 

страната създава възможности за развитие на многообразни връзки с трансграничен и 

транснационален характер. Община Чупрене е допустима за участие и реализиране на проекти 

по програмата за трансгранично сътрудничество България–Сърбия. Местните специфики, 

анализираният опит и добри практики, както и дефинираните в АНКПР потенциали и пречки 

за развитие са отправна точка за мерките в трансграничното сътрудничество с очакван най-

осезаем положителен ефект от регионална гледна точка. 

 

Мярка 6.1 Активизиране на трансграничната комуникация и разширяване на 

сътрудничеството за постигане на интегрирано икономическо, социално, културно и 

териториално развитие на съседните гранични райони 

 

 Развитие на международното, трансграничното и междуобщинско сътрудничество и 

дейности и осъществяване на съвместни проекти и решаване на съвместни проблеми; 

 Инвестиране в общи продукти и услуги на трансгранично ниво, свързани с 

историческото, природното и културното наследство; 
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 Възстановяване и поддръжка на туристически обекти с историческо и културно 

трансгранично значение, включително опазване и защита на материалното и 

нематериалното природно, историческо и културно наследство. 

 

Мярка 6.2 Насърчаване и разширяване на регионалното сътрудничество за постигане на 

интегрирано икономическо, социално и териториално развитие 

 

 Реализиране на съвместни инициативи и създаване на бизнес микроклимат в рамките 

на МИГ Западна Стара планина – Копрен – Миджур – Чипровци – Чупрене – Георги 

Дамяново – Ружинци; 

 Разработване на междуобщински стратегии и програми за съвместни туристически 

дейности със съседни общини. 
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Фигура 57 Структура на стратегическата част на ПИРО Чупрене 
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IV. ОПИСАНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ, НА 
ПАРТНЬОРИТЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ФОРМИТЕ НА 
УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКАТА И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО ПРИ 

СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ 
НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 

 

4.1. Същност и концепция на комуникационната стратегия 
 

Основната цел на Комуникационната стратегия е да стимулира съпричастността и 

участието на населението на община Чупрене, структурите на гражданското общество и 

бизнеса, развиващи дейност на нейната територия, както и на партньорите и заинтересованите 

страни за участие в подготовката и изпълнението на ПИРО при спазване на принципите за 

партньорство и осигуряване на информация и публичност. 

Едновременно с това дейностите по изпълнение на Стратегията са насочени към 

утвърждаване на ролята на общината като активна страна в провеждането на политики и 

формирането на нагласи за нейното прозрачно управление. Община Чупрене се стреми да 

осигури прозрачност и информация относно очакваните резултати и ползите за местната 

общност като цяло, както и да мотивира обществеността за активно участие в процеса на 

подготовка и реализация на ПИРО. Отчетена е важността заинтересованите страни да бъдат 

включени както на етапа на разработване и приемане на ПИРО, така и при реализацията на 

целите и приоритетите, заложени в плана. 

Предназначението на Комуникационната стратегия е да се създаде дългосрочен и 

устойчив набор от комуникационни цели на Община Чупрене, методи за постигането им, както 

и определянето на насоки за комуникация с различните целеви групи, имащи отношение към 

дейността на Общината. 

Стратегическото управление на комуникациите е важно от гледна точка на 

систематичното планиране и реализацията на потока от информация в дългосрочен план. То 

цели да структурира процеса по предоставяне на послания чрез най-подходящите 

комуникационни канали за определени целеви групи и допринася за постигането на 

дългосрочен ефект в подкрепа на стратегическите цели на Община Чупрене. 

Съгласно Методическите указания на разработване и прилагане на планове за 

интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г., в подготвителния етап на 

изготвянето на ПИРО Чупрене се разработи Комуникационна стратегия. 
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Комуникационната стратегия включва дейности за проучване и анализ на 

потенциалните партньори, за информиране на местната общественост, за формиране на 

култура на общинско ниво в посока на местното социално и икономическо развитие. Чрез 

заложените в стратегията форми, методи и инструменти се осигурява информираното съгласие 

на заинтересованите страни. Информацията спомага за идентифициране на потенциални 

проблеми, за генериране на обществена подкрепа и за изясняване на съществени въпроси при 

очертаване на проблематичните области. 

В нея са описани всички идентифицирани заинтересовани страни, формулирани са 

подходящи инструменти за комуникация с тях, както и подходящ инструментариум за 

осигуряване на публичност и прозрачност относно ПИРО, включително събиране на идеи за 

мерки, проекти и инициативи за реализация в общината. 

Още на най-ранен етап, съгласно Комуникационната стратегия, заинтересованите лица 

имаха възможност да се включат в изготвянето на ПИРО чрез попълването на въпросник, 

оценяващ сегашното състояние на общината и даващ възможност за отправяне на предложения 

за бъдещото ѝ развитие. 

При изготвянето на проекта на ПИРО, документът беше публикуван на официалната 

страница на Общинска администрация за мнения и предложения от широката общественост. 

Едва след това се пристъпи към финализиране на плана и представянето му за приемане от 

страна на Общински съвет. 

За да се осигури актуалността и ефективността на комуникационните дейности, са 

предвидени мерки за ежегодна актуализация на стратегията. 

 

4.2. Цели на комуникационната стратегия 
 

Основната цел на Комуникационната стратегия е да се подпомогне изграждането и 

поддържането на положителен публичен образ на Община Чупрене и осигуряване на подкрепа 

за дейността на общинската администрация от различните заинтересовани страни. 

Това е постижимо с повишаване прозрачността в управлението на местната власт, 

подобряване на взаимодействието и ефикасността в работата между служителите в отделните 

звена на Общината, осигуряване на по-добро взаимодействие и обратна връзка с жителите, 

бизнеса, неправителствените организации и други. 
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Специфични цели: 

 Осигуряване на прозрачност и надеждна информация на достъпен език за всички 
заинтересовани страни. – Това може да бъде постигнато чрез насърчаване на 

ефективния информационен поток между общинската администрация и различните 

заинтересовани страни и чрез предоставяне на навременна и точна информация за 

дейностите и приоритетите на Общината. 

 Стимулиране на активния диалог и съпричастността на всички заинтересовани 
страни и получаване на обратна връзка. Това може да се осъществи чрез по-добро 

познаване на нуждите на целевите групи чрез получаване на адекватна и навременна 

обратна връзка; насърчаване на участието на обществеността в процесите, свързани с 

комуникация – обществени обсъждания, стимулиране на диалог с Общината и други. 

 Да информира и образова всички заинтересовани страни за важните и 
стратегически цели и теми, по които работи Община Чупрене. Това може да се 

постигне чрез дългосрочна, изчерпателна, ефективна комуникация по тези теми. 

Изграждането на добри партньорски отношения с различни заинтересовани страни и 

ключови групи, свързани с постигането на стратегическите цели, също ще спомогне 

тяхното достигане до най-широк кръг от хора. 

 

4.3. Заинтересовани страни (целеви групи) 
 

От особено важно значение е правилното идентифициране на партньорите и 

заинтересованите страни в този процес. Заинтересована страна е отделно лице или обществена 

целева група в общината, които имат потребност (полза) от плана или в някаква степен ще 

бъдат засегнати от изпълнението и резултатите. 

Заинтересованите страни са идентифицирани още на фазата на генериране на идеи за 

плана за интегрирано развитие, като паралелно с това е осигурена прозрачност и достатъчна 

по вид и количество информация относно очакваните резултати и ползите за местната общност 

като цяло. С това се мотивира обществеността за активно участие в процеса на подготовка и 

реализация на плана. Една част от обществените структури участва във формулирането на 

приоритетите и мерките от плана и най-вече по осъществяването на контрол при последващото 

изпълнение на мерките при тяхната реализация. Основният показател за успеха на плана за 

развитие е до каква степен са  удовлетворени очакванията на заинтересованите страни. 
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Заинтересованите страни обхващат представители на областната администрация, 

неправителствения сектор, частния сектор, образователните и културни институции, 

професионалните общности, заедно с отделните жители в общината. Разработването на ПИРО 

се проведе в условията на коректна и креативна комуникация между всички заинтересовани 

страни, активно обменящи идеи чрез проведените обществени обсъждания и анкетни 

проучвания. Обособилите се контакти следва да бъдат използвани и през предстоящите седем 

години с оглед на осигуряването на по-пълна представа за реалните резултати от изпълнението 

на плана. 

 

Идентифициране на заинтересованите страни 

В процеса на идентифициране на заинтересованите се търси отговор на следните 

въпроси: 

 Кои са конкретните представители на заинтересованите страни в общината? 

 Какво заинтересованите страни искат да постигнат за общината и какви са техните 

очаквания? 

 Съвпадат ли очакванията на заинтересованите страни с целите на Плана за 

интегрирано развитие? 

 Може ли да бъде оценен конкретният принос на всяка заинтересована страна към 

процеса на местното развитие? 

 

Конкретните отговори формират средата за взаимодействие между публичните цели и 

интересите (очакванията) на заинтересованите страни, които трябва да бъдат мотивирани за 

участие в процеса на регионално развитие. В общината има много заинтересовани страни като 

организации със стопанска или идеална цел, които доброволно изпълняват част от държавните 

или общински задачи, за и в съответствие със своите интереси. 

Заинтересованите страни се включват още на етапа на разработването и приемането 

на плана за развитие, като тяхното участие става особено значимо при реализацията на 

приоритетите и целите, заложени в него. Ангажимент на общинската администрация е да 

осигурява необходимата публичност и да прилага всички възможни мерки за поддържане на 

интереса и мотивацията за участие на местните общности при определянето и реализацията на 

целите и приоритетите на документа. Планът за интегрирано развитие се обсъжда и съгласува 

със заинтересованите организации, с икономическите и социалните партньори, а също така и 
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с физически и юридически лица, които не са индиферентни към развитието на общината. Цели 

се, информацията да достига до максимален брой представители на заинтересованите страни 

и да осигурява участието им в обсъжданията и вземането на решенията. 

Заинтересованите страни имат различни характеристики и изискват различен 

комуникационен подход. Съществуват съществени различия по отношение на интересите на 

отделните страни и по отношение на собствената им позиция спрямо местното икономическо 

развитие. Целевите групи имат различна степен на разбиране, на готовност и компетентност 

да партнират. Някои от тях дори са слабо информирани за тези възможности и не са осъзнали 

ползите, които могат да се извлекат от такова партньорство. Други имат вече опит, но той не е 

систематизиран. Тези обстоятелства правят процеса по идентифицираните на 

заинтересованите лица и организации специфичен и деликатен. Субективното включване крие 

риск от изкривяване на процеса при подбиране на идеи за конкретни проекти. 

Заинтересованите страни, съгласно настоящата комуникационна стратегия, могат да 

бъдат дефинирани както следва: 

 

Вътрешни целеви групи 

 

 Служителите на общинската администрация – голяма част от тях общуват директно 

с външните целеви групи, като част от работните си задължения и така формират 

определени представи за качеството на работа в администрацията. Извън работното си 

време в неформална обстановка те формират имиджа на институцията в представите на 

свои близки. Затова, колкото по-добре служителите са запознати с ключови проекти, 

целите и работата на администрацията, толкова по-компетентно ще могат да 

коментират тези теми в своето обкръжение. 

 

Служителите в общинската администрация са страна и едновременно с това преки 

участници, както в процеса на разработване на плана за развитие, така и при изпълнението на 

приоритетите и мерките. Тяхно задължение са дейностите по осигуряването на информация и 

публичност, както и по поддържането на добро взаимодействие и обратна връзка с другите 

целеви групи. В определени моменти, общинската администрация влиза и в ролята на 

бенефициент по реализацията на проекти, свързани с административния процес. Служителите 

в местната администрация са пряко свързани с цялостния процес по реализацията на местната 
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политика и освен административни и логистични функции могат и трябва да изразяват 

отношение и по генерирането на стратегически и управленски идеи. Като преки участници и 

по служебни задължения в процесите по съставяне и изпълнение на плана, те могат да 

инициират идеи и действия, както и да идентифицират други заинтересовани лица. 

Провеждането на обучения по комуникация веднъж или два пъти годишно, както и 

информирането по текущи теми, са важни за успешното въвличане на тази целева група в 

ефективните комуникации на Общината. 

 Общински съветници - Общинските съветници са специфична целева група. Те имат 

двойна роля - веднъж като членове на колективния орган на местното самоуправление 

- Общинския съвет, утвърждават и приемат актове на кмета на общината, свързани с 

местното развитие и втори път – като пълноправни граждани и представители на 

гражданското общество в управлението са длъжни да отстояват и да работят в полза на 

местния обществен интерес. 

 Заместник-кметове – чрез тях въвеждането на вътрешни правила за комуникация и 

мотивирането на служителите да ги следват би било по-ефективно и успешно. Подходът 

към тази целева група трябва да е свързан с насърчаването на комуникацията на 

хоризонтално ниво в администрацията. 

 

 Външни целеви групи 

 

 Жители на община Чупрене - те са основният ползвател на услугите на Община 

Чупрене. Важни за тях са дейностите, които Общината реализира в сферата на 

градоустройството, инфраструктурата, сигурността, чистотата и опазването на околната 

среда, здравеопазването, транспорта, образованието, местните данъци и такси, 

административното обслужване и др. 

 Представители на бизнеса – в тази група се включват както представители на местния 

бизнес, така и бизнесмени от страната и чужбина. Важни за тях в общуването с 

Общината са теми като бързината на административното обслужване и процедурите за 

издаване на разрешителни и лицензи, координация с останалите институции, местни 

данъци и такси, осигуряване на добра и модерна инфраструктура, възможности за 

партньорства и др. 
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 Представители на неправителствения сектор – необходим е индивидуален подход 

към всяка от специализираните организации, според сферата, в която работят, за да се 

търсят форми за пряко общуване и партньорство с групи със специфична форма на 

дейност, които трудно могат да се достигнат чрез средствата за масова информация. 

 Представители на обществените и делови среди – В тази група се включват различни 

лидери на мнение в областта на държавното и местно управление, политиката, 

обществените процеси, бизнеса, спорта, културата и други. С оглед на амбициите на 

Чупрене да се превръща във все по-привлекателно място за правене на бизнес и живот, 

е изключително важно чрез целенасочена комуникация да бъде изграден и поддържан 

позитивен имидж на Общината. Добрите административни практики, както и 

напредъкът в определени области трябва да стават достояние на представители на 

държавната администрация, водещи бизнес организации, лидери на мнение. 

Тази група може да се разглежда и като референтна по отношение на реализирането на 

различни общински политики и дейности. Функционирането на обществени съвети по култура 

и други, съставени от представители на тази група, могат да бъдат коректив, да дават насока за 

развитието на общината, а чрез тях посланията да достигат до възможно най-широка 

аудитория. 

 Широката общественост в България – жители на други населени места, за които 

Чупрене е потенциална дестинация за туризъм, посещение на културни и спортни 

прояви, работа. С оглед насърчаване на сътрудничеството между отделните общини и 

местните общности, при разработването на настоящия ПИРО са включени като 

заинтересовани лица и представители на администрацията, бизнеса и гражданското 

общество от съседните общини. 

 Представители на медиите – Важността на тази целева група се определя и от факта, 

че е канал за информация за останалите целеви групи. 

 

4.4 Резюме на проведените обсъждания и приноса на партньорите при 
разработването на плана 
 

В изпълнение на Комуникационната стратегия на ПИРО на община Чупрене и във 

връзка с принципите за публичност и прозрачност в хода на разработването на стратегическия 

документ бяха проведени редица дейности във връзка с комуникацията със заинтересованите 

страни. От самото начало беше публикувана анкета, която да позволи на жителите на общината 
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да изразят своето мнение относно стратегическия документ. Анкетното проучване, съставено 

от 20 въпроса, имаше за цел да проучи мнението на жителите на общината за най-важните за 

тях проблеми, за силните и слаби страни на община Чупрене, както и за възможностите и 

потенциалите за развитие в следващия програмен период 2021-2027 г. В анкетата участваха 

повече жени - 56,4% срещу 43,6% мъже. По отношение на възрастовите характеристики на 

респондентите се получи следното разпределение:  

 до 29 г. -  25,6% ; 

 30-49 г. - 46,2 %; 

 50-65 г. - 25,6%; 

 над 65 г. - 2,6%. 

 

Въз основа на проведеното анкетно проучване можем да изведем следните обобщени 

резултати: 

На въпрос „В каква посока се промени общината през последните 7 години?” 36% от 

анкетираните жители са посочили, че общината се е променила към по-добро, а според 31% 

нищо не се е променило. По отношение на въпроса “Какво е Вашето лично мнение за 

състоянието на общината спрямо останалите общини в региона?” почти половината от 

респондентите заявяват, че общината е както повечето общини в региона, а според 41% от 

анкетираните, че общината е по-добре от останалите в региони.      

На въпрос кои са най-ценните за Вас обекти на територията на общината, респондентите 

отговарят както с природни, така и с антропогенни обекти. Сред най-често срещаните отговори 

в анкетата са:  

 Къщата - музей Асен Балкански Чупрене; 

 Църква с. Горни Лом; 

 Църква в с. Върбово; 

 Часовниковата кула в Чупрене,; 

 Каменен кръст с надписи и орнаменти в центъра на селото; 

 Местност „Градище” в с. Върбово,  

 

От природните забележителности с най-голяма значимост са отличени следните обекти: 

 вр. Миджур;  

 Сухата пещера в с. Долни Лом; 



 

185 

 

 Водната пещера (наричана Водни печ); 

 Гламите; 

 Биосферен резерват Чупрене; 

 Природна забележителност „Гардата“; 

 Защитена местност „Чупренски буки“; 

 Пещерите Леви и десни сухи печ, с. Долни Лом и др. 

  

Шестият въпрос „Кои са трите най-важни сфери, в които да бъдат реализирани проекти 

на територията на общината до 2027 г.?” са посочени проекти за „развитие на туризма” (66,7%), 

„транспортната инфраструктура” (56,4%), „интернет” (43,6%). 

По отношение на въпроса „Кой е най-важният (приоритетен) проект за Вашето 

конкретно населено място, който трябва да бъде реализиран до 2027 г.?” жителите на общината 

посочват проекти в няколко направления:  

 Воден цикъл на с. Долни Лом; 

 Проекти за интеграция и образование на малцинствата;  

 Реставрация и облагородяване на пещерите и осигуряване на достъп на туристи до тях; 

 Подмяна на старите трафопостове;  

 Изграждане на пречиствателна станция нова за питейната вода в местността Бела вода;  

 Цялостна реконструкция на водопроводната мрежа и рехабилатация на улична мрежа в 

с. Горни Лом; 

 Подобряване на пътната инфраструктура;  

 Ремонт на хижа „Горски рай“ в местността „Бекинска шобърка“; 

 Проекти в сферата на здравеопазването; 

 Ремонт и облагородяване на църквите – с. Протопопинци, с. Върбово, с. Търговище; 

 Прокарване на високоскоростен оптичен интернет;  

 Стартиране на проекта за ски зона; 

 Общ туристически продукт със съседните общини; 

 Интегриран обществен транспорт; 

 Съвместно изграждането на сайт за популяризация на района като туристическа 

дестинация; 

 Осигуряване на лекар в общината; 
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Важен въпрос поставен в анкетното проучване бе „Кои са основните проблеми, 

характерни за община Чупрене в момента?”. Не него бяха предложени различни групи проекти, 

но като най-важни, според жителите, са: влошената демографска ситуация, лошата 

транспортна достъпност, проблемна инфраструктурата, лошото социално-икономическо 

състояние и слабата инвестиционна активност.    

В унисон с изграждането на бъдещи по-тесни връзки между община Чупрене със 

съседните административно-териториални единици беше зададен следния въпрос „Какъв 

проект/и може да реализира Вашата община съвместно със съседните общини, който / които 

да допринесе за развитието на целия район?”. На него бяха представени проектни предложения 

с всички съседни общини, най-често отговорите бяха свързани с проекти в сферата на туризма, 

здравеопазването и транспорта.  

На въпрос „Кои са най-необходимите мерки за подобряване на състоянието в общината 

и оценете тяхната значимост за Вас?” респондентите имаха възможност да оценят по скала от 

„много важно” до „не е важно” осемнадесет различни групи мерки. Според жителите на 

общината, следните шест категории са оценени като най-важни: 

 Подобряване на достъпността между селищата в общината и туристическите 

забележителности; 

 Подобряване на техническата инфраструктура (водоснабдителна, канализационна, 

електроснабдителна); 

 Развитие на туризма (поддържане на паметниците на културата, инвестиции в 

читалищата, фестивали и др.); 

 Подобряване качеството на предлаганите здравни и медицински услуги; 

 Борба с безработицата и подобряване на пазара на труда (вкл. квалификация на хората); 

 Стимулиране на междуобщинско сътрудничество (проекти, вкл. международни). 

 

В допълнение към анкетата се проведоха две фокус групи с представители на жители 

на община Чупрене. По време на обществените дискусии, експерти от екипа за разработване 

на ПИРО, заедно с представители на Община Чупрене информираха обществеността за целите, 

задачите, значимостта и ролята на ПИРО като основополагащ документ за местното и 

регионално развитие в плановия период 2021-2027 г. Целта на фокус-групите бе представители 

на бизнеса, неправителствените организации, съсловни организации и всеки гражданин да даде 

мнение или препоръка за бъдещото развитие на общинския център и всички населени места в 
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общината. Фокус-групите бяха важна част от провеждането на консултации с обществеността 

в рамките на разработване на Плана за интегрирано развитие на общината. Обсъжданията и в 

допълнение проведеното анкетно проучване бяха отправна точка за членовете на екипа по 

съставяне на стратегическата част на ПИРО. В хода на дискусията участваха широк кръг 

заинтересовани страни. Бяха изказани мнения, коментари и предложения с препоръки към 

екипа и представителите на Общината. Всички мнения и становища на представителите на 

заинтересованите страни, гражданските сдружения, бизнеса, НПО сектора, получени в хода на 

проведените дискусии, съдействаха за по-доброто качеството на документа и обогатяване на 

предвидените дейности. 
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Таблица 33 Анализ на ситуацията /SWOT анализ/ 

Силни страни Слаби страни 

● Съществуващи добри практики за насърчаване на диалог 
с целевите групи, като обществени обсъждания, анкети и 
други; 

● Мотивация и активност на местната администрация за 
провеждане на прозрачна политика и управление на 
общината; 

● Прозрачен комуникационен план по отношение на 
външните публики – редовно актуализиране на уеб сайта, 
възможности за присъствие на гражданите на срещи и 
обсъждания и други. 

● Добро сътрудничество с местните медии 

● Използване на новите форми на комуникация, като 
социални мрежи за популяризиране на дейността на 
Общината. Поддържане на активен фейсбук профил. 

● Липса на план за кризисна комуникация по ключови 
теми и проекти. 

●  Липса на приемственост при предаване на 
задълженията и цялата база данни, в случаите, в които 
даден служител напуска работа, което пряко влияе на 
комуникацията с външни и вътрешни групи. 

● Недобре организиран и в съответствие с нуждите на 
потребителите сайт на Община Чупрене. 

● Информацията за дейностите на Общината невинаги 
достига до всички заинтересовани страни. 

● Недостатъчни финансови и човешки ресурси, които да 
се насочат към дейности, свързани с комуникациите. 

Възможности Заплахи 
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● Определяне на ясни теми за комуникация с всички 
ангажирани страни. 

● Подобряване на вътрешната комуникация с цел поставяне 
на по-ефективна външна такава. 

● Приемане на алгоритъм/механизъм за размяна на идеи и 
послания и ангажирането им в тяхното популяризиране. 

● Запознаване на ключови лидери на мнение с важните за 
Общината теми. 

● Изработване на нов, по-добре структуриран уебсайт на 
Община Чупрене и поддържане на чуждоезикова версия. 

● По-широко използване на информационни брошури, 
медии и други канали за популяризиране дейността на 
Общината. 

● Годишна актуализация на Комуникационната стратегия. 

  

● Потенциална възможност от дестабилизация на 
политическата, социалната и икономическа ситуация в 
страната, налагаща цялостна промяна на 
приоритетните теми. 

● Заплаха от  влошаване на епидемиологичната 
обстановка и задълбочаване на здравната и 
икономическа криза в страната. 

● Ограничен финансов ресурс. 
● Липса на желание и компетенции от страна на 

служителите на Общината да участват в 
комуникационните процеси. 

● Липса на ангажираност от страна на жителите и други 
заинтересовани групи за провеждане на диалог. 

● Създаване на свръхочаквания в целевите групи. 
● Риск написаните правила да останат „на хартия“ и да 

не се приложат в действителност. 
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4.5. Стратегически приоритети на комуникационната стратегия 

По-долу са определени няколко основни послания, които да са основата на 

комуникациите, осъществявани от Община Чупрене. В настоящата стратегия тези послания са 

посочени като стратегически приоритети, които да улеснят комуникационните дейности. 

Представените основни послания трябва да присъстват в основните форми на комуникация на 

Общината, т.е. всяка дейност по комуникацията на местната администрация да бъде поставена 

в рамката на определените приоритети. 

1. Модерни инфраструктура и среда за живот 

 Модернизиране на пътната и уличната инфраструктура; 

 Сигурна и достъпна среда за живот на територията на Общината. 

2. Икономика и бизнес 

 Подкрепа за внедряването на иновации; 

 Ефективно управление на общинската собственост. 

3. Екология и опазване на околната среда 

 Осигуряване на чиста и зелена среда; 

 Повишаване на енергийната ефективност; 

 Подкрепа за екоинициативи. 

4. Грижа за жителите 

 Подкрепа за младежки инициативи и внедряването на иновации в образованието; 

 Разширяване на предоставяните социални услуги; 

 Развитие на културата, спорта, туризма. 

5. Интелигентна община 

 Усъвършенстване и модернизиране на административното обслужване чрез 

иновации; 

 Осигуряване на по-сигурна среда чрез внедряване на интелигентни технологии; 

 Създаване на условия за засилено участие на жителите в управлението. 

6. Грижа за малките населени места 

 Устойчиво развитие на малките населени места в общината; 

 Подобряване и модернизиране на транспортната, образователната, културната 

инфраструктура. 
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4.6. План за действие на комуникационната стратегия 

Планът за изпълнение на комуникационната стратегия определя начина на провеждане 

на дейностите, свързани с комуникациите на община Чупрене. Целите на стратегията могат да 

се постигнат, като се приложат няколко основни подхода, съобразени със съответните 

заинтересовани страни и характера на посланията, насочени към различните целеви групи. 

Планът за действие включва: 

1. Формиране на експертен екип за изпълнение на Комуникационната стратегия в рамките 

на общинската администрация. 

2. Стартиране на дейностите по определяне на окончателните параметри на 

Комуникационната стратегия и определяне на годишен календар на основните 

дейности, които да бъдат включени в плана за осъществяване на настоящата стратегия. 

3. Осъществяването на целите на Комуникационната стратегия чрез определяне и 

изграждане на основни елементи от комуникационната кампания, избор на конкретни 

събития, които да бъдат използвани за целите на кампанията, изработване на 

специфични информационни и рекламни материали, съобразени с целевите аудитории 

и избраните комуникационни канали. 

4. Разработване на система за анализ на годишна база и оценка на изпълнението на 

дейностите и мерките, заложени в стратегията. 

5. Разработване на механизъм за вътрешна комуникация и обмяна на идеи, предложения 

и информация между служителите в Общината. 

6. Реализиране на информационни дейности, свързани с установяване на постоянен поток 

от информацията, разработена на достъпен език и в съответствие с потребностите на 

различните целеви аудитории. 

7. Организиране на културни събития и прояви, спортни състезания и други, които да 

дават възможност за позитивна комуникация от страна на Общината. 

8. Провеждане на неформални срещи за сплотяване на екипа, както и обучения за 

повишаване на комуникационната култура. 
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4.7. Форми на комуникация за изпълнение на плана за действие 

1. Информационни кампании – запознаване на целевите групи с общински политики, 

законови задължения, възможностите, условията, процедурите и други, свързани с 

участието на аудиториите в процесите на местното управление и взимане на решения. 

 

2. Директна комуникация – стимулиране на дискусиите и участието на хората и 

структурите на гражданското общество в изграждането на позиция по въпросите от 

местно значение. В допълнение към планираните информационни инициативи, чрез 

организирането на обществени обсъждания се предоставя възможност на отделните 

жители да споделят с органите на местната власт своите очаквания и предложения. 

 

3. Комуникация чрез масовите медии – изготвяне и изпращане на прессъобщения и 

снимков материал до представителите на медиите, организиране на пресконференции, 

неформални работни срещи, разпространяване на информация в отдалечените райони с 

ниско ниво на потребление на медии. 

 

4. Работа с неправителствени организации – Комуникационната стратегия подкрепя 

инициативи на гражданското общество, насочени към групи, които трудно могат да се 

достигнат чрез средствата за масово осведомяване. 

 

5. Интернет – поддържане и актуализиране на интернет страницата на община Чупрене, 

както и профила във Фейсбук. Най-гъвкавият и лесно достъпен инструмент за 

комуникация със заинтересованите страни е Интернет страницата на общината. 

Проектът на плана за развитие се публикува на Интернет страницата, като се осигуряват 

онлайн възможности за обратна връзка - мнения, становища, съждения и предложения 

на заинтересованите страни. В рамките на общата комуникационна стратегия на 

страницата се публикуват задължително и последващите годишни отчети за 

изпълнението на мерките. 

 

6. Информационни материали – изготвяне и разпространение на печатни и електронни 

информационни и рекламни материали за дейността на община Чупрене. 
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7. Консултирането като форма на активно  участие от страна на жителите 

Това е процес, при който заинтересованите страни  и представителите на групи с общ 

интерес, коментират официални предложения и допринасят с участието си за 

генерирането на идеи и управленски решения. 

 

 Анкетиране 

Анкетирането се провежда на отделни етапи: 

При стартиране на разработването на плана за интегрирано развитие и цели 

събиране от заинтересованите страни на максимален брой виждания и становища относно 

философията на плана - в частност и за възможностите за балансирано развитие на общината 

По време на реализацията /периодични анкети/ на приоритетите и мерките от плана, 

с оглед установяване на удовлетвореността на заинтересованите страни от постигнатите 

резултати. 

Анкетирането се провежда с предварително подготвен инструментариум (анкетни 

карти). 

  

 Обществени обсъждания 

В рамките на разработването на ПИРО на Община Чупрене е целесъобразно 

провеждането на две обсъждания, като ключови етапи от процеса на съставяне на документа. 

Първото обсъждане се провежда за представянето на бъдещата визия, стратегическите 

цели и приоритети за развитие на общината. Осигурява се възможност за представяне на 

проектни предложения от страна на заинтересованите страни, чиито представители участват в 

обсъждането, които се предоставят на екипа, разработващ плана. 

Второто обществено обсъждане включва публикуването на ПИРО, покана за мнение и 

обсъждането на плана пред местната общественост, преди приемането от Общинския съвет. 

 Актуализация 

Поради силната динамика на дейностите, информационните и обществени процеси, 

технологиите, и за да може настоящата комуникационна стратегия да се прилага ефективно, е 

необходимо всяка година да бъдат актуализирани основните стратегически комуникационни 

теми, както и да се очертават нови специфики на заинтересованите страни, промяна в подхода 
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на комуникация и други. Годишният план за действие трябва да е съобразен с конкретни 

ключови проекти, теми и дейности от целите на Общината за дадената година. 

V. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИОРИТЕТНИ ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ  
 

5.1. Подход при определянето на зони за въздействие 
 

При определянето на зони за прилагане на интегриран подход (зони за въздействие), 

трябва да отчетем няколко различни аспекта на съществуващата пространствена и социално-

икономическа ситуация на територията на община Чупрене. Първо, като лимитиращ фактор 

можем да отчетем липсата на приет от Общината и функциониращ Общ устройствен план 

(ОУП), чрез който да се обвържат дългосрочното устройствено планиране и средносрочното 

стратегическо планиране чрез ПИРО. Второ, като обективен подход можем да изходим от 

направения с наличните данни SWOT анализ.  

На базата на направения анализ от плана, можем да заключим, че община Чупрене е 

периферна и погранична територия, която изпълнява допълваща (неструктуроопределяща) 

роля във функционално отношение в рамките на област Видин и Северозападния район от ниво 

2. Според Единния класификатор на населените места в Република България (ЕКНМ), 

територията на община Чупрене включва 8 броя населени места, като общината е изцяло селска 

с общински център – с. Чупрене (категория 5) и селата с. Горни Лом (категория 6), с. Долни 

Лом, с. Търговище, с. Репляна и с. Средогрив (категория 7), с. Върбово и с. Протопопинци 

(категория 8). Класификацията на населените места показва йерархичната структура на 

селищата в общината, както и техния потенциал за местно и регионално развитие. По 

дефиницията посочена в Методическите указания на МРРБ, населени места, които не са от 1-

во, 2-ро или 3-то йерархично ниво не налагат императивно дефиниране на “градски зони за 

въздействие”.  

Съгласно Методическите указания за разработване и прилагане на планове за 

интегрирано развитие на община за периода 2021-2027 г. зоните за прилагане на интегриран 

подход (Зони за въздействие) са пространствено обособени територии с определени 

характеристики и състояние на физическата среда, социална и/или етническа структура на 

населението и характер и структура на основните фондове. Тези зони следва да се определят 

на основата на сходни характеристики на територията и/или на базата на общи проблеми или 

възможни потенциали за развитие. Зоните за въздействие, определени на територията на 

общината имат конкретно функционално предназначение. Целта на определянето на 
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приоритетни зони за въздействие е постигане на максимален ефект с лимитираните ресурси, с 

които разполага община Чупрене. Приоритетните зони са подбрани по такъв начин, че тяхното 

развитие в най-голяма степен ще повлияе върху развитието на цялата община.  

При обособяването на предложените в рамките на ПИРО Зони за въздействие бяха 

отчетени:  

 Идентифицираните силни и слаби страни (от SWOT анализа); 

 Териториите със сходни проблеми и сходни характеристики на физическата 

среда; 

 Наличието на потенциали (ресурси) и сравнителни предимства в рамките на 

определени локации (пространствени съчетания от територии); 

 Установените и локализирани проблеми със стратегически пространствен, 

социален или икономически характер, които оказват задържащо и/или 

лимитиращо влияние върху териториалното развитие на община Чупрене; 

 Географските характеристики на териториите и техните пространствено-

функционални особености; 

 Териториите, които считаме за ключови в развитието на общинската територия 

и където чрез целеви интегрирани интервенции е възможно постигането на 

синергичен ефект в развитието на съседните им територии и на общината като 

цяло; 

 Териториите, припознати от местната общественост и/или бизнес като ключови 

за развитието на общината; 

 Териториите, припознати от местната общност като проблемни, които задържат 

възможността за ефективна реализация на потенциала на общинската територия; 

 Местата, в които дефинираните териториални локации (пространствени 

съчетания) надграждат и доразвиват позитивните тенденции в териториалното 

развитие на община Чупрене. 

 Териториите, в които има възможност за осъществяване на мерки според 

предвидената програма за реализиране на ПИРО. 
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5.2. ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ СЪС СПЕЦИФИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Въз връзка с гореизложения подход при определянето на зони за въздействие, 

териториалният фокус ще се прилага чрез система от пространствено базирани териториални 

единици, разделени на две ареала (фиг. 58): 

 Функционален ареал от населени места, гравитиращи около село Чупрене 

 Функционален ареал от населени места, гравитиращи около село Горни Лом 

 

 

 
Фигура 58 Функционални ареали, гравитиращи около село Чупрене и село Горни Лом 
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Във всеки един от тези ареали са идентифицирани зони, в които да се реализират  

различни мерки и тематични проектни дейности. Зоните за въздействие представляват 

възможност за целенасочени въздействия и интервенции в конкретни локации, места, ареали и 

територии, в рамките на дадено секторно (тематично) или проблемно направление. Този тип 

зони нямат компактен характер и пространствен континуитет. Те включват хетерогенни от 

пространствена, социална и икономическа гледна точка локации и територии, но в рамките на 

анализа сме установили, че изискват фокусирани интервенции в определено тематично 

направление и имат възможността да осигурят подобрена социално-икономическо развитие на 

община Чупрене в периода 2021 - 2027 г. Отчитаме факта, че ресурсите, с които разполага 

общината са лимитирани за изпълнението на голям брой тематични проектни предложения и 

възможностите за инвестиции във времето и пространството - ограничени. Поради това, в 

настоящия ПИРО са дефинирани три тематични зони за въздействие, които са разпределени в 

няколко населени места. 

Tематични зони за въздействие (ТЗВ). 
Зона с потенциал за икономическо развитие обхваща всички населени места в 

общината. При идентифицирането ѝ са отчетени наличието на бивши и съществуващи 

производствени терени, удобните връзки с пътната инфраструктура, близостта до населените 

места и съществуващите икономически субекти. В приемането на бъдещия ОУП следва да се 

отчете функционалното предназначение на терените и да се очертаят точно и коректно тези 

територии. 

     Зона за развитие на биоземеделие, пчеларство и пасищно животновъдство включва 

територии в землищата на с. Чупрене, с. Горни Лом, с. Репляна и с. Върбово. В тях на базата 

на конкурентните им предимства, може да се създадат предпоставки за ефективно 

оползотворяване на почвено-климатичните ресурси и пасищата, с които разполага общината.     

  Зона с потенциал за развитие на отдиха и туризма включва територии от землищата 

на селата, Горни Лом, Чупрене, Върбово, Репляна, Долни Лом, Търговище и Протопопинци. 

Тук се включват горски територии от Светиниколовска и Чипровска планина, разположени в 

близост до хижите „Миджур” и „Горски рай”, бъдещата ски зона „Миджур”, територията около 

природни забележителности „Гардата” и „Леви и десни сухи печ”, пространствата около 

съществуващите обекти за настаняване на туристи. Наличието на обекти от НЕМ е 

свидетелство за биологичната значимост на общината. Бъдещите интервенции в зоните следва 

да бъдат развивани на базата на устойчивия туризъм – такъв, който взима предвид настоящото 
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и бъдещото си влияние върху икономиката, обществото и околната среда и задоволява нуждите 

на посетителите, природата и местните общности. Интервенциите в зоните с потенциал за 

развитие на отдиха и туризма трябва да отчитат националното законодателство и да използват 

по оптимален начин природните ресурси като ключов елемент в туристическото развитие, 

поддържайки жизненоважни екологични процеси и подпомагайки закрилата на природното 

наследство и биологичното разнообразие. 

 

5.3. ПРИОРИТЕТНИ ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
 

 

Според Методическите указания на МРРБ е необходимо отделянето на приоритетни 

зони, които имат най-голям потенциал да повлияят върху социално-икономическото развитие 

на общината. Идентифицирането на тези зони е отражение на проведените обективни 

проучвания при анализа на територията на община Чупрене. Ясната обвързаност между зоните 

има за цел да окаже максимално въздействие върху цялостното социално-икономическо 

развитие на общината. Определянето на приоритетните зони в никакъв случай не ограничава 

инвестициите в териториите, попадащи извън обхвата на тези зони.  

Предвид факта, че село Чупрене е общински център и в него са съсредоточени най-

добрите условия за привличане на средства по регионални, национални и наднационални 

финансови инструменти, считаме общинския център като една от двете приоритетни зони за 

въздействие. С селото е съсредоточено 25% от населението на общината и някои от големите 

икономически субекти. От друга страна за бъдещето развитие на общината считаме за 

целесъобразно необходимостта от сътрудничество и коопериране със съседните общини с цел 

постигането на синергетичен ефект, който не се изчерпва само с административните граници 

на общината. Поради тази причина е уместно кооперирането да се осъществява както със 

съседни общини в областите Видин и Монтана, така и по възможност със съседните общини 

от Република Сърбия - Пирот и Княжевац, а най-добрата възможност това да се случи е чрез 

инициативата на общинския център. Инструментите за това са свързани с използването на 

Местни инициативни групи, използване на възможности на програмите за трансгранично 

сътрудничество, направителствени организации, сдружения на общините и др. Село Горни 

Лом съсредоточава около 35% от демографския потенциал на общината и има най-голям 

относителен дял на произведената продукция в общината. Поради това считаме, че 
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интервенции в тази територия също има потенциала да допринесе за подобряване на 

цялостното социално-икономическо развитие на общината в периода 2021-2027 г.  

В следващите седем години е необходимо да се обърне внимание и на природните 

забележителности с неусвоен туристически потенциал в общината, които следва да се 

облагородят и използват за развитието на селски, културен, познавателен и екотуризъм. В 

допълнение към тях е целесъобразно туристическите дейности да се обвържат с обособяването 

и маркирането на екопътеки, развитието на традиционни занаяти, производството на сувенири, 

показващи специфичния турлашки фолклор, които заедно да доведат до синергичен ефект на 

цялата територия.  

VI. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО И ОПИСАНИЕ НА 
ИНТЕГРИРАНИЯ ПОДХОД ЗА РАЗВИТИЕ 

 

6.1. Описание на прилагания интегриран подход и предвидените мерки и 
дейности за реализация на плана 
 

Програмата за реализация на ПИРО (ПРП) цели да посочи начина за осъществяване 

реализацията на плана в периода 2021 – 2027 г. От друга страна, ПРП цели съгласуваност на 

факторите за развитие, да посочи потенциални ресурси за реализация на плана, възможности 

за финансиране, техническа помощ и институционалната подкрепа за реализирането на плана. 

Ключово място заема индикативният проектен списък (Приложение 1А), където са описани 

проектните предложения, готовността за осъществяването им, индикативен срок за 

изпълнение, ориентировъчен бюджет на дейностите по тях.      

Интегрираният подход при регионалното развитие фокусира териториалното 

сближаване като основна цел като допълнение към икономическото и социално развитие. Това 

означава, че мерките и дейностите, заложени по ПИРО следва да обърнат по-голямо внимание 

на потенциалното териториално въздействие. Интегрираният подход подчертава, че 

насърчаването на развитието изисква тясна координация на публичните политики. 

Необходимо е да се подчертае, че икономическият растеж не зависи само от наличието на 

ресурси. В допълнение към тях е необходимо и ефективно управление на взаимосвързаните 

фактори на растежа. Така например, подобренията на техническата инфраструктура в 

общината сами по себе си няма да доведат автоматично до по-висок растеж. В комбинация 

обаче с подобрения в образованието и иновациите, въздействието на инфраструктурните 

инвестиции върху регионалния растеж може да стане значимо. Интегрираният подход е 
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използван и поради факта, че секторните инвестиции в определена територия не означават 

непременно, че преимуществата ще се почувстват единствено и само там. Постиженията на 

една община в определен сектор често пъти може да са тясно свързани с тези на съседните 

общини. В тази връзка е препоръчително община Чупрене да работи в партньорство и 

координация със съседните общини. 

 

6.2. Индикативен списък на важни за общината проекти, които ще се 
разработват и изпълняват в рамките на програмата (Приложение №1А) 
 

Съгласно Методическите указания на МРРБ неразделна част на Програмата за 

реализация е Индикативен списък на важни за общината проекти, които ще се разработват и 

изпълняват в рамките на програмата (Приложение №1А). Той е изготвен по образец от 

Методическите указания. Списъкът с проекти, които са от по-голяма важност за развитието на 

общината и за постигане на целите на плана е неразделна част от програмата за реализация. 

 

6.3. Индикативна финансова таблица (Приложение №2) 
 

Неразделна част от ПИРО на общината е и индикативната финансова таблица 

(Приложение № 2). Тя представлява индикативна обща оценка на необходимите ресурси за 

реализация на приоритетите на ПИРО и маркира бюджетната рамка от страна на всички 

партньори в местното развитие. Следва да се отбележи, че органите на местното 

самоуправление и общинската администрация имат водеща роля в проследяване и изпълнение 

на заложените приоритети. Ресурсите за реализация на ПИРО включват финансови средства 

от различни източници. Индикативната финансова таблица съдържа прогнозните стойности 

както на собствени, така и на привлечени средства. Така например в таблицата като източници 

на финансиране на проектните дейности са описани собствени общински средства, средства, 

получени като безвъзмездни помощи по оперативните програми, други средства от фондове на 

ЕС, средства по Норвежкия финансов механизъм, субсидии и трансфери, публични и частни 

средства. Всички проектни дейности, реализирани на територията на общината и са в 

съответствие с приоритетите и целите на ПИРО, които допринасят за развитието ѝ следва да 

се отчитат в програмния период 2021 - 2027 г.  

Общата сума на посочените ресурси, включително по отделните приоритети, е строго 

индикативна. Тя може да претърпи последващи корекции в зависимост от промените в 
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пазарните условия, оптимизация на предвидените средства, преразпределение между 

отделните приоритети, базирани на аргументирани доводи и решение на Общинския съвет. 

Програмата за реализация и приложенията към нея подлежат на периодична актуализация с 

цел включване на нови мерки, дейности, проекти или нови потенциални източници на 

финансиране.  

 

VII. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И 
МЕРКИ ЗА АДАПТИРАНЕ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И ЗА 

НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ 
 

7.1. Същност и проблематика на измененията на климата 
 

Рекордно високите температури през последните десетилетия, топенето на ледниците, 

по-влажният въздух и още седем ключови индикатора показват, че глобалното затопляне на 

климата е неоспорим факт. Настоящото изменение на климата на планетата променя света 

всеки ден. През последните две десетилетия бяха регистрирани 18-те най-топли години, 

откакто съществуват измервания, и екстремни метеорологични явления като горски пожари, 

големи горещини и наводнения, които зачестяват все повече. 

Учените предупреждават, че без спешни действия глобалното затопляне вероятно ще 

надхвърли до 2060 г. с 2° C нивата от периода преди индустриализацията, а към края на века 

може дори да достигне 5° C. 

Подобно повишаване на температурата в световен мащаб ще има опустошително 

въздействие върху природата, което ще доведе до необратими промени на много екосистеми и 

до последваща загуба на биологично разнообразие. По-високите температури и по-

интензивните метеорологични явления ще доведат също до огромни разходи за икономиката 

на ЕС и ще възпрепятстват способността на страните да произвеждат храни. 

 

7.2. Изменението на климата в България3 
 

Заплахите за България, свързани с изменението на климата, са предстоящи, с очаквано 

средно повишение на температурите с до 4o C до 2100 г. Последиците от изменението на 

климата са многобройни, включително намаляване на водните запаси, последици за здравето, 

                                                 
3 Анализ на Световната банка: „България – адаптация към изменението на климата“  
http://pubdocs.worldbank.org/en/476711539798317426/CCA-Factsheets-BG-2018-Oct-17.pdf 
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смущения в цикъла на земеделското производство, стрес за биоразнообразието и горите, щети 

по инфраструктурата и частната собственост, промяна в туристическите модели и много други. 

Макроикономическите изчисления показват, че ако не се предприемат действия, изменението 

на климата ще окаже негативно влияние върху страната във финансов план, като е възможно 

да ликвидира целия икономически растеж на страната до 2050 г. Макроикономическите 

въздействия могат да бъдат смекчени в значителна степен, ако се предприемат действия за 

адаптация. Секторните анализи на разходите и ползите показват, че инвестициите в мерки за 

адаптация се изплащат неколкократно. Изчисленията като цяло показват висока разходна 

ефективност на инвестициите, която е различна за различните сектори и мерки за адаптация. 

Очаква се всяко инвестирано евро да бъде спечелено обратно - от няколко пъти повече до 

повече от 700 пъти инвестираната сума. 

 

7.3. Действия по отношение на климата на европейско и национално ниво4 
 

Европейският съюз залага изключително амбициозни мерки и цели за намаляване на 
емисиите си на парникови газове. За постигането им Общността е определила цели за 
емисиите за ключови сектори на своята икономика. 

Целите за 2030 г. 

През декември 2020 г. в контекста на необходимостта от повишаване на амбициите в 
областта на климата, както се изисква и от Парижкото споразумение, Европейският съвет 

одобри нова по-грандиозна цел за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г в 

сравнение с поетата през 2014 г. (намаляване с най-малко 40 % до 2030 г. спрямо 1990 г.) 

Лидерите от ЕС постигнаха съгласие по обвързваща цел за ЕС за постигането на нетно 

намаление на равнището на Съюза на емисиите на парникови газове до 2030 г. с най-малко 

55% спрямо равнищата от 1990 г. ЕС ще структурира политиките си в областта на климата 

по такъв начин, че: 

 да се стимулира устойчивият икономически растеж 

 да се създадат работни места 

 да се донесат ползи за гражданите на ЕС, свързани със здравето и околната среда 

 да се допринесе за дългосрочната конкурентоспособност в световен план на 

икономиката на ЕС чрез насърчаване на иновациите в зелени технологии 

                                                 
4 Информацията е взета от официалната страница на Съвета на Европейския съюз – секция „Политики“: 
https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/climate-change/ 
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Европейски законодателен акт за климата 

Като един от елементите на Европейския зелен пакт европейският законодателен акт за 
климата има за цел да установи в законодателството целта за неутрален по отношение на 

климата ЕС до 2050 г. В своята позиция Съветът по околна среда изтъква, че е важно да се 

насърчават както справедливостта и солидарността между държавите членки, така 

и разходната ефективност при постигането на целта за неутралност по отношение на 

климата. 

Най-новите нормативни актове, свързани с климата, приети на европейско ниво, са в 

сферите на: 

 Кръгова икономика 

През май 2019 г. ЕС прие забрана на пластмасовите изделия за еднократна употреба. 

С тази забрана ЕС определя по-строги правила за онези продукти и опаковки, които се оказват 

сред десетте най-често замърсяващи европейските плажове артикули. Новите правила 

забраняват употребата на някои пластмасови изделия за еднократна употреба, за които 

съществуват алтернативи. 

През май 2018 г. ЕС взе решение за нови правила за управление на отпадъците и 

определи правно обвързващи цели за рециклирането. Тези цели се отнасят до битовите 

отпадъци, рециклирането на опаковъчните материали, както и депата за отпадъци. 

 Пакет за чиста енергия 

Европейският съюз прие нови законодателни актове, част от пакета за чиста енергия: 

 преработена Директива относно енергийната ефективност; 

 преработена Директива относно енергията от възобновяеми източници; 

 Регламент за управлението. 

Пакетът е от ключово значение за постигането на целите в областта на климата и енергетиката 

до 2030 г. и определя механизмите за сътрудничество и контрол на държавите — членки на ЕС 

в енергийния сектор. 

 Схема на ЕС за търговия с емисии 
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През февруари 2018 г. ЕС прие преработени правила за схемата на ЕС за търговия с емисии 

(СТЕ). Създадена през 2005 г., тя е първият световен пазар на въглеродни емисии и остава най-

големият. В нея се определя таванът на емисиите на CO2 от тежката промишленост и 

електроцентралите. Общият обем на разрешените емисии се разпределя на дружествата като 

разрешения, които могат да бъдат търгувани. 

 Земеползване и горско стопанство 

През май 2018 г. беше постигнато съгласие по нов Регламент за подобряване на защитата и 
управлението на земите и горите. Чрез този регламент емисиите на парникови газове от 

земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (ЗПЗГС) вече са включени 

в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. 

Действия на национално ниво 

Ключови стратегии и програми на национално ниво, осигуряващи основа за 

законодателството като цяло, включително за Адаптацията към изменението на климата 

(АИК), са както следва:  

 На национално ниво, през 2012 година е приет и Трети национален план за действие по 

изменение на климата, определящ политиката на България в областта на климатичните 

промени. Документът се основава на приетите от страната ни международни ангажименти с 

ратифицирането на Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата /РКООНИК/, 

Протокола от Киото, последващото Парижко споразумение, както и европейското 

законодателство в тази област. 

Най-голямо влияние в периода 2021-2027 г. ще има, приетата през 2019 г. от 

Министерски съвет, Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и 
План за действие с хоризонт 2030 година. Тя отразява новият контекст на политиките, 

свързани с климатичните промени. В нея е зададена рамка за действия за адаптиране към 

изменението на климата (АИК) и приоритетни направления до 2030 г., като идентифицира и 

потвърждава необходимостта от действия за АИК както за цялата икономиката, така и на 

секторно ниво. Включените в нея сектори са: „Селско стопанство“, „Биологично разнообразие 

и екосистеми“, „Енергетика“, „Гори“, „Човешко здраве“, „Транспорт“, „Туризъм“, „Градска 

среда“ и „Води“.  
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7.4. Законодателна рамка на действията по отношение на климата 
  

Законът за опазване на околната среда (ЗООС) е акт за целия сектор, регулиращ 

стратегическия процес във всички области на защита, мониторинг и управление на околната 

среда. В ЗООС се посочва принципът за включване на политиките в областта на околната среда 

(включително политиките в областта на климата и биологичното разнообразие) в други 

сектори.  

Закон за ограничаване изменението на климата (ЗОИК) Това е основната част от 

националното законодателство, свързано с изменението на климата. Той описва и регулира 

държавната политика за ограничаване изменението на климата и прилагането на механизмите 

за изпълнение на задълженията на България, свързани с РКОНИК и ПК. Законът очертава 

институционалните отговорности и механизмите за включване на заинтересованите страни и 

съдържа някои аспекти на адаптацията с цел да гарантира дългосрочното планиране на мерки 

за АИК. 

 

7.5. План за чиста околна среда в община Чупрене 

Целите, които си поставя община Чупрене, във връзка с опазването на околната среда 

са, както следва: 

1. Опазване и подобряване качеството на околната среда и осигуряване на 
здравословни условия за живот на населението. 

2. Съхраняване на биологичното разнообразие и устойчиво ползване на 
природните ресурси. 

3. Използване на природните дадености на територията на общината за 
развитие на икономическия потенциал и по специално за развитие на 

алтернативен туризъм, биологично земеделие, дърводобивна и 
дървопреработваща промишленост. 

На база общинската стратегия за опазване на околната среда и цялостния анализ на 

общината, направен в рамките на настоящия стратегически документ са дефинирани редица 

задачи, целящи реализацията на заложените цели и приспособяването на общината към 

динамичните промени в околната среда. 
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За да бъде осигурено запазване на нивата на атмосферните замърсители под долните 

оценъчни прагове съгласно Наредба №7 за оценка и управление качеството на атмосферния 

въздух, община Чупрене планира: 

 Да бъдат реализирани проекти за оптимизиране на зелената система на общината, 

насочени към запазване качеството на атмосферния въздух; 

 Да се постигне повишаване на енергийната ефективност на общинските обекти чрез 

саниране на сгради и др. мерки, с цел ограничаване замърсяването на въздуха, 

причинено от комунално-битовото отопление; 

 Да се извършва редовна актуализация на Програма за енергийна ефективност в 

общината. 

За постигането на подобряване управлението на водите и развитие на 

инфраструктурата за питейни и отпадъчни води са планирани: 

 Реконструкция на водопроводната мрежа в съставните села на общината с цел 

намаляване загубите на вода и повишаване качеството на питейната вода; 

 Реконструкция на водохващащите съоръжения и довеждащи водопроводи; 

 Ежегодни мерки по поддържане проводимостта на речните корита и дерета; 

 Перманентни мерки за недопускане на замърсяването на реките с битово-фекални води; 

 За опазване на биоразнообразието и характерните за общината хабитати са предвидени; 

 Събиране на информация за находищата, количествата и състоянието на лечебните 

растения на територията на Общината; 

 Изграждане и поддържане на екопътеки в защитени територии. 

За оптимизиране на системата за управление на отпадъците са предвидени 
следните дейности: 

 Рекултивиране на общинското сметище за битови отпадъци; 

 Оптимизиране на организираното събиране и транспортиране на териториалните 

битови отпадъци с цел намаляване на финансовите разходи, вредните емисии в 

атмосферата и шума; 

 Оптимизиране разположението, броя и капацитета на съдовете за смет и закупуване на 

недостигащите съдове; 
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 Прилагане на мерки, свързани с пилотно домашно компостиране; 

 Въвеждане на разделно събиране на битови отпадъци, включително отпадъци от 

опаковки. 

За повишаване на информираността на населението относно състоянието на 
околната среда и възможностите, които тя предлага за развиване на устойчиви 

икономически дейности са предвидени следните дейности: 

 Периодично информиране на населението за изпълнението на мерките от Общинската 

програма за опазване на околната среда и Плана за интегрирано развитие, както и за 

реализацията на различни други проекти с екологична насоченост, свързани с 

национални кампании и местни инициативи, чрез средствата за масова информация и 

други средства; 

 Организиране и провеждане на местни и международни инициативи, свързани с 

опазването на околната среда; 

 Включване на децата от общината в различни програми за екологично образование и 

възпитание; 

 Развитие и укрепване на връзките на общинската администрация с неправителствените 

организации и гражданите чрез включването на техни представители в общински 

съвети и комисии и при разработване на проекти в областта на околната среда и 

здравето; 

 Създаване на посетителски информационни центрове, екопътеки, маркировка в 

защитените територии; 

 Информиране на обществеността за възможностите за финансиране на проекти за 

развиване на биологично земеделие, селски и екотуризъм. 

Очаква се заложените дейности да спомогнат за намаляването и предотвратяването на 

риска за човешкото здраве и създаване на условия на жителите на общината да живеят в чисти 

и приветливи населени места. Както Общинската програма за опазване на околната среда, така 

и Планът за интегрирано развитие дефинират като особено важна цел подобряването 

благосъстоянието на населението на общината чрез създаване на благоприятни условия за 

развитието на икономиката, най-вече на туризма и селското стопанство в съответствие със 

законовите изисквания в областта на околната среда. 
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7.6. Общи хоризонтални мерки, свързани с изменението на климата 
 

Представената рамка поставя изискванията за целенасочено и последователно 

планиране и реализиране на мерки и дейности свързани с изменението на климата. Общите 

хоризонтални мерки са два основни вида: 

 

Общите хоризонтални мерки са два основни вида: 

Мерки за ограничаване изменението на 
климата – дейността по предприемане на 
превантивни мерки, свързани с 
ограничаване на вредното въздействие на 
човешката дейност, допринасящо за 
парниковия ефект.  
По своята същност тези мерки са свързани  с 
анализ и оценка на антропогенните фактори, 
които довеждат до увеличение на вредните 
емисии на парникови газове. Те  следват 
необходимите превантивни действия, които 
да неутрализират източниците на вредни 
емисии. 

Мерки за адаптация към изменението на климата 
– дейността по предприемане на мерки, свързани с 
предвиждането и определянето на негативните 
социални и икономически последици, свързани с 
измененията на климата, преодоляването на 
възникналите щети и идентифицирането на 
възможностите, появили се следствие климатичните 
промени. 
По своята същност това са мерки, насочени към вече 
възникналите изменения на климата. Мерките за 
адаптация следва да се разглеждат и като начин за 
разглеждане на климатичните изменения като 
възможност. Наложените проблеми и ограничения 
позволяват преразглеждането и преоткриването на по-

слабо популярните и използвани потенциали, 
стимулиращи устойчивото развитие. 

 

Гореизложеното и действащата към настоящия момент стратегически и законова рамка, 

позволяват да бъдат откроени някои основни хоризонтални мерки, които да ръководят 

политиките и да обосновават дейностите и проектите на община Чупрене в периода 2021-2027 

година в съответствие с Трети национален план за действие по изменение на климата. 

 
Таблица 34 Мерки за ограничаване и адаптация към изменението на климата в община Чупрене  

Мерки за ограничаване изменението 
на климата 

Мерки за адаптация към изменението на 
климата 

Повишаване на административния капацитет на община Чупрене за изпълнение на 
общинските стратегически документи и политики в сферата на екологията, както за 
реализиране на дейности и проекти, свързани с опазването на околната среда 

Повишаване на публичната информираност и обществената ангажираност относно 
екологичните проблеми и мерките за ограничаване и за адаптация към  изменението на 
климата. Създаване на посетителски информационни центрове, екопътеки, маркировка в 
защитените територии. 
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Изграждане на партньорски модели и мрежи с други общини за подобряване на екологичната 
обстановка и качеството на живот в община Чупрене 

Имплементиране на общоустановените нормативни изисквания, свързани с изменението на 
климата, в документите на екологичната политика на общината 

Повишаване на енергийната ефективност 
на сградите 

Ефективно използване на водните ресурси. 
Изграждане на канализационна мрежа 

Развитие на „зелена икономика“ чрез 
внедряване на иновативни технологични 
и организационни подходи в МСП 

Ежегодни мерки по поддържане проводимостта 
на речните корита и дерета. 

Съхраняване на горския фонд Изграждане на съоръжения за защита и ранно 
известяване при горски пожари 

Ограничаване употребата на нитрати и 
пестициди в селското стопанство 

Развитие на биоземеделие 

Модернизация на системата за 
управление на отпадъците. Въвеждане на 
разделно събиране на битови отпадъци, 
включително отпадъци от опаковки. 

Въвеждане на водоспестяващи и 
енергоспестяващи технологии 

Закриване и рекултивация на 
общинското сметище за битови 
отпадъци. 

  

 

7.7. Принос на ПИРО за изпълнение на действията по отношение на климата 
 

В стратегическия документ ПИРО на община Чупрене са дефинирани различни мерки 

и дейности за решаване на проблемите и реализиране на потенциала в социалната, 

икономическата и екологичната сфери. Екологичната проблематика е неразделна част както от 

аналитичната, така и от стратегическата част на плана. Детайлно е описано текущото състояние 

на компонентите на околната среда като фокусът е насочен към дейностите по повишаване на 

енергийната ефективност, преминаването към „зелена икономика“ и управлението на 

отпадъците в общината. Екологичните силни и слаби страни намират място в SWOT анализа 
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към ПИРО, а проблемите и рисковете на околната среда са пряко застъпени в стратегическата 

част на ПИРО и най-вече в мерките към всяка приоритетна област. 

В следващата таблица са представени мерките от ПИРО, допринасящи за постигането 

на целите, заложени в Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и Плана 

за действие, групирани по сектори на българската икономика. Изброените мерки направляват 

конкретните инициативи и инвестиции на община Чупрене и са обезпечени от конкретно 

дефинирани проекти или дейности, систематизирани в Програмата за реализация на ПИРО. 
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СЕКТОР РИСКОВЕ ЦЕЛИ 

МЕРКИ/ДЕЙНОСТИ В 
ПИРО, 

ДОПРИНАСЯЩИ ЗА 
ПОСТИГАНЕ НА 

ЦЕЛИТЕ 

СЕЛСКО 

СТОПАНСТВО 

Промени в продължителността на 
вегетационния сезон 

Устойчиво управление на 

селскостопанските практики за 
адаптиране към изменението на климата 

Мярка 1.4. Развитие на 
биоземеделие, модерно 
животновъдство и горското 
стопанство  

Агро-фенология (по-ранно цъфтене на 
дърветата, по-дълъг сезон за лозята и промени 
в другите естествени цикли на културите, 
което оказва влияние върху крайните добиви. 
) 

Насърчаване на капацитета за 

адаптиране и информираност в 
селскостопанския сектор 

 

Добиви от реколтата. Прогнозират се 
промени в обема на добивите от основните 
култури (зимна пшеница, царевица и 
слънчоглед) поради предвижданото 
покачване на температурата и намалените 
валежи. Увеличаването на концентрацията на 
въглероден диоксид (CO2) в бъдеще може 
обаче да създаде условия за подобряване на 
добивите от някои култури.  

Насърчаване на научните изследвания и 
иновациите за адаптиране към 

изменението на климата 

Мярка 1.4. Развитие на 
биоземеделие, модерно 
животновъдство и горското 
стопанство  
 

Повишен риск от разпространение на 
вредители, болести и плевели. 

Укрепване на политиката и правната 
рамка за адаптиране на 
селскостопанския сектор 

 

Неблагоприятни ефекти върху 
животновъдството 

 Развитие на модерно 
животновъдство и Стимулиране 
на пчеларството - подпомагане на 
млади фермери, включително 
пчелари за изготвяне на бизнес-

планове и проекти за създаване на 
модерни ферми и пчелни семейства 
(към мярка 1.4) 
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Увеличен риск от засушаване, ерозия, 
опустиняване и засоляване на почвите 

  

Риск от недостиг на вода   

Неблагоприятно въздействие върху 
рибарството и аквакултурите 

  

БИОЛОГИЧНО 
РАЗНООБРАЗИЕ 
И 
ЕКОСИСТЕМИ 

Загуба на генетично разнообразие Подобряване управлението на 
екосистемите 

Мярка 1.4. Развитие на 
биоземеделие, модерно 
животновъдство и горското 
стопанство  
Мярка 2.6.  Опазване на 
природното наследство и 
биологичното разнообразие и борба 
с климатичните промени 

Нарушаване на жизнения цикъл на видовете и 

фенологичните фази 

Подобряване на  управлението на 
знанията и комуникацията със 
заинтересованите страни относно 
адаптацията на екосистемите 

Мярка 2.6.  Опазване на 
природното наследство и 
биологичното разнообразие и борба 
с климатичните промени 

Влошаване на местообитанията Създаване на пространство за БРиЕС 
(биологично разнообразие и екосистеми) 

 

Въздействие върху предоставянето на 
екосистемни услуги 

Укрепване на устойчивостта към 
климатичните промени чрез намаляване 
на натиска, който не е свързан с 
изменението на климата 

 

 Устойчиво използване на регулиращите 
и културни екосистемни услуги за 
адаптация 

Мярка 1.4. Развитие на 
биоземеделие, модерно 
животновъдство и горското 
стопанство  

ЕНЕРГЕТИКА 

Несигурност при производството на 
електрическа енергия 

Изграждане на институционален 

капацитет, познаване и използване на 

данни за адаптиране 

 

Намаляване ефективността на 
производството на слънчева и вятърна 
енергия 

Включване на съображенията за 

промяна на климата в политиките, 
плановете и финансовите механизми в 
енергийния сектор 
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Промяна в търсенето на енергия Включване на устойчивостта към 
климатичните промени в проектирането 
и инженеринга 

 

Повреда на инфраструктурата и прекъсвания Увеличаване устойчивостта на 

енергийните доставки 

 

Намалена потребност от отопление  Мярка 2.4. Енергийна 
инфраструктура и ефективност  

ГОРИ 

Специфични за видовете физиологични 
реакции 

Подобряване на базата от знания и 
повишаване на осведомеността за 
адаптиране към изменението на климата 

Внедряване на система за 
устойчиво управление и използване 
на горите.  (към мярка 1.4) 

Неясноти относно взаимодействието между 
видовете 

Подобряване и защита на горските 
ресурси 

Внедряване на система за 
устойчиво управление и използване 
на горите.  (към мярка 1.4) 

Големи площи с иглолистни насаждения на 
твърде малки надморски височини 

Подобряване на потенциала за 

устойчиво използване на горските 
ресурси 

Внедряване на система за 
устойчиво управление и използване 
на горите.  (към мярка 1.4) 

Повишена вероятност от големи пожари и 
други нарушения 

  

Подобрени условия за инвазивни видове   

Доминиране на употребата на дървесина като 
дърва за огрев 

  

ЧОВЕШКО 

ЗДРАВЕ 

Влияние на температурата и влажността 
върху здравето 

Подобряване на управлението за 
адаптиране 

 

Спешни последици за здравето, свързани с 

метеорологичните условия 

Създаване на база от знания и 

осведоменост относно адаптацията 

 

Промяна в ефектите върху здравето, свързани 
с валежите 

Адаптиране на външната среда за 
намаляване въздействието на 

климатичните промени върху здравето 

 

ТУРИЗЪМ 

По-малък брой туристи Приобщаване на адаптирането към 
изменението на климата в процеса на 
разработване на политики и правната 
рамка за туристическия сектор 

Мярка 1.5. Развитие на туризма, 
основан на специфичните местни 
природни условия и културни 
забележителности 

По-кратък зимен сезон Повишаване на осведомеността и базата 
от знания за адаптиране към 

Мярка 1.5. Развитие на туризма, 
основан на специфичните местни 
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изменението на климата в 

туристическия сектор 

природни условия и културни 
забележителности 

По-кратък среден престой Изграждане на адаптивен капацитет в 
туристическия сектор 

Мярка 1.5. Развитие на туризма, 
основан на специфичните местни 
природни условия и културни 
забележителности 

Здравни проблеми с туристите Разработване на специфични адаптивни 
действия за туристическия сектор 

 

По-лоши условия за отдих на открито  Мярка 2.5. Благоустрояване на 
публични пространства и терени 
за озеленяване, спорт и отдих 

Повреждане на туристическата 
инфраструктура 

 Мярка 1.5. Развитие на туризма, 
основан на специфичните местни 
природни условия и културни 
забележителности 

Влошен достъп до туристическите 
дестинации 

 Мярка 1.5. Развитие на туризма, 
основан на специфичните местни 
природни условия и културни 
забележителности 

Недостиг на вода   

По-дълги летни и извън летни сезони   

Развитие на нови туристически продукти  Мярка 1.5. Развитие на туризма, 
основан на специфичните местни 
природни условия и културни 
забележителности 

Привличане на нови перспективни 
туристически пазари 

 Мярка 1.5. Развитие на туризма, 
основан на специфичните местни 
природни условия и културни 
забележителности 

Мярка 6.1 Активизиране на 
трансграничната комуникация и 
разширяване на сътрудничеството 
за постигане на интегрирано 
икономическо, социално, културно 
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и териториално развитие на 
съседните гранични райони;  
Мярка 6.2 Насърчаване и 
разширяване на регионалното 
сътрудничество за постигане на 
интегрирано икономическо, 
социално и териториално развитие  

По-малка нужда от енергия за отопление през 
зимните и ранните сезони 

  

ТРАНСПОРТ 

Наводнения Изграждане на институционален 

капацитет и база от знания в 

транспортния сектор 

Мярка 2.6.  Опазване на 
природното наследство и 
биологичното разнообразие и борба 
с климатичните промени 

Свлачища Включване на въпросите за адаптиране 
към изменението на климата в 
ключовите процеси на планиране и 
вземане на решения 

Мярка 2.6.  Опазване на 
природното наследство и 
биологичното разнообразие и борба 
с климатичните промени 

Виелици и снеговалежи   

Екстремни горещини  Мярка 2.3. Подобряване на 
водопроводната и канализационна 
мрежи в община Чупрене 

ГРАДСКА 

СРЕДА 

По-високите температури, водещи до 
формирането на топлинни острови 

Укрепване на политиката и правната 
рамка за включване на адаптацията към 

изменението на климата 

 

Изключително ниски температури и студени 
вълни 

Изграждане на капацитет за адаптиране  

Наводненията ще се увеличават по честота Разработване на финансови, социални и 

политики за управление на риска с оглед 

адаптиране към изменението на климата 

 

Градушките Подобряване управлението на знанията, 
научните изследвания, образованието и 

комуникацията със заинтересованите 

страни относно адаптирането 

 

Продължителните валежи   
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Свлачищата   

Недостиг на водни ресурси   

ВОДИ 

Опасностите от наводнения и суша Подобряване на управлението за 

адаптиране 

Мярка 2.3. Подобряване на 
водопроводната и канализационна 
мрежи в община Чупрене 

Мярка 2.6.  Опазване на 
природното наследство и 
биологичното разнообразие и борба 
с климатичните промени 

 Укрепване на базата от знания и 

осведоменост относно адаптацията 

Мярка 2.6.  Опазване на 
природното наследство и 
биологичното разнообразие и борба 
с климатичните промени 

 Подобряване на адаптивното управление 
на инфраструктурата на водната система 

Мярка 2.3. Подобряване на 
водопроводната и канализационна 
мрежи в община Чупрене 

Мярка 2.6.  Опазване на 
природното наследство и 
биологичното разнообразие и борба 
с климатичните промени 
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VIII. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ И ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 
И ОЦЕНКА НА ПИРО 

 

8.1. Значение на системата за наблюдение и оценка 
 

Ефективната реализация на Плана за интегрирано развитие на община Чупрене в 

рамките на седем годишния период на неговото действие изисква способност за адаптация към 

променящите се характеристики на общината. За да изпълни ПИРО ролята си на основен 

стратегически документ през следващия програмен период, е от първостепенно значение в 

края на периода, а именно 2021 г., да бъде гарантирана неговата актуалност. Тези особености 

налагат нуждата от разработването на система за наблюдение и оценка на плана. Системата 

обвързва отделни звена, извършваните от тях функции и последователността на операциите 

във времето. 

Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите на 

плана на основата на резултатите от подготовката и изпълнението на мерките и проектите, 

включени в Програмата за реализация на плана и на база на определените индикатори за 

наблюдение и оценка. 

         Основните задачи пред системата са да предложи точно дефинирани дейности, тяхното 

информационно обезпечаване, както и взаимодействието между всички участващи в 

наблюдението и оценката структури. Част от системата за наблюдение е и публичното 

представяне на резултатите от мониторинга и произтичащите от това бъдещи управленски 

решения. Системата за наблюдение и оценка интегрира идентифицираните индикатори за 

измерване на резултатите и въздействието на плана. 

 

8.2. Участващи структури в процеса по наблюдение 
 

Основните участници при наблюдението и оценката на ПИРО са общинският съвет на 

община Чупрене, кметът на общината, специализираните дирекции и отдели в местната 

администрация, институциите, осигуряващи информация, заинтересованите страни и 

професионални общности. Всички тези структури са регламентирани в Закона за регионалното 

развитие и Правилника за неговото прилагане. 

Общинският съвет е ръководният орган за наблюдение на ПИРО. Представителите на 

общинския съвет следва да вземат активно участие в процеса на реализация на плана за 
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интегрирано развитие и да гарантират нормативните изисквания за отчетност на резултатите 

от него. 

Кметът на общината има отговорността да организира наблюдението на ПИРО. 

Основният инструмент за наблюдение и оценка на реализацията на плана е годишният доклад, 

подготвян в началото на всяка година от програмния период, с изключение на първата. Кметът 

въвежда и контролира процедурата за подготовката на доклада, след което предлага 

завършения документ за одобрение от Общинския съвет. 

Специализираните дирекции и отдели в общинската администрация активно се 

включват във всички етапи на разработването и реализацията на ПИРО. Тяхната роля е да 

осъществяват необходимата комуникация и координация с всички останали участващи страни. 

Съществена роля е и предоставянето на експертна дейност при подготовката на годишните 

доклади. 

Кметовете и кметските наместници на селата към община Чупрене също са част от 

системата за наблюдение. Те наблюдават осъществяването на общите цели на интегрираното 

общинско развитие в рамките на селата и осигуряват информация за състоянието и 

тенденциите в развитието на техните землища. 

Задължително е въвличането на институциите, предоставящи нужната информация за 

проследяване на плана, съобразно с неговите индикатори. Основните източници на 

информация са Националният статистически институт, Териториалното статистическо бюро, 

Агенцията по заетостта, ОДЗ „Видин“, РИОСВ, РЗИ, различни представителни проучвания на 

местната администрация, неправителствени организации и експертни колективи. 

Заинтересованите страни обхващат представители на областната администрация, 

неправителствения сектор, частния сектор, образователните и културни институции, 

професионалните общности, заедно с отделните жители в общината. Самото разработване на 

ПИРО беше осъществено в условията на коректна и градивна комуникация между всички 

заинтересовани страни, активно обменящи идеи чрез проведените фокус групи, обществени 

обсъждания и анкетни проучвания. Обособилите се контакти следва да бъдат използвани и 

през предстоящите седем години с оглед на осигуряването на по-пълна представа за реалните 

резултати от изпълнението на плана. 

Препоръчително е подготвянето на контактна листа, въз основа на която да се 

организират предстоящите дискусии. Обвързването на изброените звена в единна система за 
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взаимодействие позволява всеобхватно наблюдение на ПИРО и своеобразно точна оценка за 

напредъка и ограничаващите фактори. 

 

8.3. Дейности по наблюдението и оценката на плана 
 

Същността на системата за наблюдение и оценка на ПИРО Чупрене са предвидените 

отделни функции и тяхната последователност. Съгласно законодателството в сферата на 

регионалното развитие, кметът на общината и общинският съвет съвместно обезпечават 

дейностите по разработване, съгласуване, реализация и наблюдение на ПИРО. Двата органа 

осигуряват предпоставките за въвличане на обществеността в работата по създаването и 

прилагането на плана. 

Кметът на общината организира цялостния процес в условията на постоянна 

координация и комуникация с одобряващия и приемащия орган –  Общинския съвет. 

Общинският съвет е определен като основен орган за наблюдение на ПИРО. Функциите 

на общинския съвет са осигуряване на необходимата информация за оценка, координация и 

разпределение на отговорностите между отделните административни структури, изпълняващи 

ПИРО, поддържане на непрекъсната комуникация с централните и местните институции. 

Общинският съвет утвърждава необходимите мерки за промяна и усъвършенстване на 

системата за наблюдение и оценка на плана. Успоредно е хармонизирането на изброените 

дейности с действащото законодателство и утвърдените норми за обществената дейност в 

страната, както и популяризирането на резултатите от ПИРО в публичното пространство. 

Кметът организира наблюдението на конкретните дейности по реализацията на ПИРО. 

Инструментът за обобщаване и представяне на резултатите от прилагането на ПИРО, 

респективно неговото наблюдение, е годишният доклад. Системата за наблюдение на ПИРО 

Чупрене предвижда изработването на общо шест доклада. 

Изводите от съдържанието на докладите са информационната основа за междинната и 

последваща оценка на плана. 
Изработването на междинна оценка на настоящия ПИРО е предвидено за 2024 година, 

като тя трябва да проследи: 

 досегашния прогрес на плана; 

 оценка на степента на постигане на съответните цели; 

 оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

 изводи и препоръки за изпълнението на съответния документ. 
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Междинната оценка трябва да констатира и аргументира нуждата от актуализация на 

ПИРО. В случай на подобна необходимост, актуализираният документ на ПИРО е предвиден 

за разработване през втората половина на 2024 г. и съобразно структурата на настоящия 

документ и Методическите указания. 

 Главните причини за промяна на плана могат да бъдат продиктувани от динамичните 

социални и икономически процеси на общинско ниво заедно с възникнали съществени 

изменения в екологичната обстановка. Към тези обстоятелства се присъединяват и важни 

промени в законодателната и стратегическата рамка – наборът от европейските и националните 

законови документи, основните политики и секторните планове и програми. Междинната 

оценка следва да оцени значимостта на настъпилите изменения и адекватността на наличния 

ПИРО спрямо тях и да определи дали е целесъобразно формулирането на допълнителни мерки 

и дефинирането на нови проекти. Друга възможност е решението за актуализиране само на 

Програмата за реализация. 
По този начин междинната оценка е ключов инструмент за оценка на изпълнението на 

ПИРО и представлява логическо продължение на предходните годишни доклади. 

 Междинната оценка се изработва от експертен екип при взаимодействие между всички 

заинтересовани страни, предоставящи становище за досегашните резултати от плана. Оценката 

синтезира дейностите по събиране и обработка на информация, приложение на системата от 

индикатори, формулиране на насоки за корекция на плана. 

Извършването на дейностите изисква екип, предоставящ нужната експертна дейност, и 

активно взаимодействащ със специализираните администрации в общината и областта. 

Ключова роля изпълняват заинтересованите страни, предлагащи необходимата информация и 

своите гледни точки, заедно със специализираните институции, съхраняващи нужната 

статистическа информация. Кметът внася документа за обсъждане пред общинския съвет, 

който го одобрява и по този начин формално завършва междинната оценка. 

 

8.4. Подход за разработването на системата от индикатори 
 

Системата от индикатори за наблюдение и оценка е основен инструмент за 

проследяване на степента на изпълнение на ПИРО. Индикаторите са неразривно свързани с 

цялостната система за наблюдение, оценка и актуализация. Селектирането на индикаторите се 

основава на специфичните характеристики на стратегическата част на ПИРО и съвременните 
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методи за мониторинг на стратегическото планиране. Индикаторите са организирани около 

темите за социалното, икономическото и териториалното сближаване в Европа и предлагат 

методология за измерване на научно-техническия прогрес, конкурентоспособността, 

образованието, транспорта, състоянието на околната среда, социалната интеграция, бедността 

и здравния статус на населението. 

Изборът на подходящи индикатори се базира на специфичните характеристики на 

стратегическата част на ПИРО и съвременните методи за наблюдение и оценка на 

стратегическото планиране, както и на Методическите указания за разработване и прилагане 

на ПИРО за периода 2021-2027 г. 

В Плана за интегрирано развитие на община Чупрене са спазени всички изисквания за 

планирането и структурирането на системата от индикатори, базирано на два основни 

компонента – индикатори за продукт и индикатори за резултат. 
Индикаторите за продукт се отнасят до наблюдението и оценката на изпълнението на 

определените приоритети и/или мерки за развитие на общината. Дефинираните индикатори са 

количествено измерими и осигуряват обективност по отношение на оценките и изводите за 

конкретните постижения при реализацията на приоритетите и постигнатото пряко въздействие 

в съответната област. 

Индикаторите за резултат отчитат изпълнението на стратегическите цели и имат 

значение за цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия и политика за 

устойчиво интегрирано местно развитие за съответния период. Степента на въздействие се 

отчита с количествено и/или качествено измерими индикатори. 

         Методиката, използвана при разработването на индикаторите за наблюдение и оценка 

на ПИРО, е така наречената SMART. Наименованието й произлиза от първите букви на 

критериите, на които трябва да отговарят индикаторите, на английски език, а именно: 

 Specific (специфични) – съответстващи на целите и приоритетите; 

 Measurable (измерими) – избраните индикатори са насочени към желаното бъдещо 

състояние (в сравнение с базовата стойност), съобразно визията и заложените цели на 

плана. Също така те са количествено определени, така че да се позволява тяхното 

сравнение; 

 Available/Achievable (постижими) – индикаторите позволяват да бъдат измервани в 

определени интервали от време, чрез данни от официални източници на информация; 



 

222 

 

 Relevant/Realistic (реалистични) – индикаторите ще са пряко свързани с целите на 

плана и в същото време са реалистични; 

 Timely (съобразени с времето) - заложената стойност на индикатора трябва да бъде 

постигната в ограничен период от време, което е взето предвид при неговото 

дефиниране. 

Матрицата на индикаторите на Плана за интегрирано развитие на община Чупрене е в 

съответствие с добрата практика на ПРООН: 

А – значението на индикатора да е ясно; 

Б – данните да са достъпни; 

В – дейността по събирането на данни да е в правомощията на екипа и да не са необходими 

външни експерти за допълнителен анализ; 

Г – индикаторът да е достатъчно представителен относно планираните резултати; 

Д – индикаторът да е реален и да може да се наблюдава; 

Е – индикаторът е труден за определяне, но е важен и трябва да се наблюдава и определи. 

  

Правилното измерване на прогреса на ПИРО зависи от точността на началните 

стойности на отделните индикатори, които са определени от официални източници на 

информация. 

Целесъобразно е за нуждите, както на настоящия план, така и за бъдещето обективно 

измерване на различни области в развитието на общината, да се разработи и поддържа 

информационна база за всички предвидени индикатори. Базата данни следва да се поддържа 

от общинската администрация и нейните специализирани звена и отдели. За успешното 

събиране на нужната информация е необходимо активно, периодично и регламентирано 

взаимодействие между общинските звена и представителите на експлоатационните ведомства, 

териториалните подразделения на националните дирекции, неправителствения и частния 

сектор. Това ще позволи на общинските власти да поддържат справочник, който 

следва да бъде неразделна част от дейностите по организирането и представянето на 

годишните доклади за изпълнение на ПИРО, заложени в системата за наблюдение и оценка на 

плана. 

За набиране на изходните стойности на избраните индикатори са използвани различни 

източници на надеждна информация: НСИ – данни от текущата статистика; Дирекция „Бюро 

по труда; Информационната система за управление и наблюдение на структурните 
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инструменти на ЕС в България 2014-2020 (ИСУН 2020); годишни доклади по изпълнението на 

ОПР 2014-2020 г. и експлоатационните дружества. 

Индикаторите за продукт и резултат са детайлно описани в матрицата за наблюдение и 

оценка на изпълнението на ПИРО за община Чупрене за периода 2021-2027 г. в Приложение 3 

на настоящия стратегически документ.  

 

ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА 
 

Индикативната финансова таблица отразява обобщена оценка на прогнозните ресурси 

необходими за реализиране на ПИРО и е представена таблично и графично в Приложение 2. 

 

ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 
 

 България – адаптация към изменението на климата, Анализ на Световната банка 

 ГД „ГРАО”  

 Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива за периода 2019-2029 г. 

 Единен класификатор на населените места в Република България 

 Закон за регионалното развитие, Обн. ДВ. бр. 50 от 30 Май 2008 г, изм. и доп. ДВ. бр.21 

от 13 Март 2020 г.  

 Закон за туризма, Обн. ДВ. бр. 30 от 26.03.2013 г., изм. и доп. ДВ. бр. 60 от 07.07.2020 

г. 

 Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северозападния регион 2021- 

 2027 г. 

 Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие 

на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г., Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството, м. март 2020 г. 

 Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. 

(актуализация 2019 г.) 

 Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022, Министерски съвет 

 НСИ, www.nsi.bg  
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