
 ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ  

НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ПРЕЗ 2019 Г. 

 
Главната цел на общинския план за развитие на Община Чупрене е: 

 

Активизиране на местния потенциал за постигане на устойчиво икономическо, 

социално, екологично и пространствено развитие на общината и по-добро качество 

на живот на местното население.  

 

Стратегически цели: 

Цел 1: Съживяване на местната икономика и създаване на работни места, чрез 

ефективно използване на човешките ресурси и привличане на инвестиции в селското 

стопанство, съчетано с ефективно развитие на целогодишен туризъм.    

Цел 2: Балансирано териториално развитие, чрез комплексно подобряване на 

състоянието на инфраструктурата и жизнената среда, съхраняване и опазване на 

природното богатство. 

Цел 3: Съхранение и развитие на човешкия капитал, ограничаване на демографската 

криза и подобряване на качеството и стандарта на живот.  

Цел 4: Усъвършенстване на административното обслужване и създаване на по-добра 

институционална среда. 

Визията, главната и стратегически цели на ОПР се декомпозират в приоритети и 

специфични цели. Приоритетът насърчава развитието на конкретна област на действие, 

която има положителен принос върху постигането на стратегическата цел. 

Специфичните цели към всеки приоритет дефинират очаквани и измерими резултати в 

подобласти на съответния приоритет. Изпълнението на всяка специфична цел, от своя 

страна се осигурява от конкретни мерки, които се материализират в проекти и 

дейности.  

Приоритети, специфични цели и мерки.  

Резултатите от изпълнението на социално-икономическия анализ и при 

провеждането на кръгли маси със заинтересованите страни, спомогнаха за формирането 

на четири приоритета, които обобщават идентифицираните проблеми и области за 

интервенция през периода 2014-2020 г. в Община Чупрене. 

Приоритетите са: 

• Приоритет 1: Икономическо съживяване и развитие на района, насърчаване на 

инвестиции в селското стопанство, туризъм и насърчаване на малкия и средния 

бизнес.  

• Приоритет 2: Подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура, 

опазване на околната среда и природното богатство.  

• Приоритет 3: Развитие на човешкия капитал, подобряване стандарта на живот, 

повишаване на заетостта, доходите, задържане на младите хора в района и 

социалното включване.  

• Приоритет 4: Подобряване качеството на достъп до административни услуги.  

Четирите приоритета представляват областите за въздействие, където  се 

концентрират финансовите ресурси на общината, като се очаква интервенциите да 

доведат до постигане на главната цели на общинския план за развитие.  

 

За изминалата 2019 година: 

 



1. По първият приоритет – за съжаление общината трудно може да влияе за 

развитие на икономиката и селското стопанство. През изминалата година все 

повече се увеличава обработваемата земя на територията на общината и има 

проявен интерес от арендатори. Съживява се, макар и бавно животновъдството. 

В стопанския двор на с.Чупрене се реализира и разрасна ферма за крави. 

Засилва се интереса в туризма. В с.Долни Лом функционира Туристически 

посетителски център с интересни експозиции. През 2019 г. в с.Чупрене се 

изгради нов Туристически информационен център. Между селата Върбово и 

Чупрене функционира Къща за гости с над 20 места за настаняване. Организират 

се празници на балкана, изкачване на връх „Миджур”. По време на Турлашкия 

културен събор, който се провежда ежегодно в началото на м.юни, в рамките на 

три дни общината се посещава от над 5 хиляди участници, туристи, гости. 

Популяризира се турлашката кухня, местните заняти и най-вече художествената 

самодейност. За два дни на сцената се изявяват около 100 самодейни състава от 

България, Сърбия, Румъния с над 2000 участници. 

 

2. По вторият приоритет през изминалата година нямаше значителни дейности, 

но предишните четири години се направи много. Чрез реализирани проекти от 

ПРСР се извърши рехабилитация и реконструкция на цялата 30 км. общинска 

пътна мрежа – Път VID1181” Репляна – Долни Лом”,  „Път VID1182” Долни 

Лом – Горни Лом” и „Път VID 1180 /ІІІ-102/-Бостаните-Върбово-Чупрене /ІІІ-

114/. Реконструира се цялата водопроводна мрежа на с.Чупрене, изпълни се 

реконструкция на водопровода по гл.улица с.Репляна и по част от гл.улица 

с.Горни Лом, по гл.улици на с.Върбово, с.Търговище и с.Протопопинци. 

Подобри се енергийната инфраструктура чрез подмяна на ел.стълбове и 

ел.проводи в по-голяма част от населените места на общината. Подмени се 

уличното осветление по ул.”Втора” с.Чупрене и ул.”Първа” с.Горни Лом по 

проект от ПРСР.  

 Комуникационната инфраструктура също претърпя положително развитие. 

Всички мобилни оператори имат покритие на територията на цялата община. 

Кабелните оператори също развиха. Интернет връзките също са на добро ниво. 

По опазване на околната среда, оползотворяване на природните ресурси               

на общината през изминалата и предишните години също се работи добре. 

Реализирани бяха три проекта от националния конкурс “Чиста околна среда”, 

финансирани от ПУДООС. Приключи реализацията на проекта “Реинтродукция 

на балканската дива коза”, финансиран по оперативна програма “Околна среда”.  

                                

3. По третият приоритет бяха насочени усилията към няколко цели: 

• Ремонт и реконструкция  на общинските сгради в Чупрене и кметствата по 

селата, на пенсионерските клубове по селата, на сградата, ползвана от полицията 

в с.Чупрене. 

• Намаляване на безработицата и повишаване социалния статус на населението: 

40 души от общината работиха по ПМС 344 на Агенцията за социално 

подпомагане – като Личен асистент за да бъдат обгрижени възрастните жители и 

тези в неравностойно положение. 

• Разширяване диапазона на осигуряване от община Чупрене на социални услуги, 

грижа за възрастни хора, които са основен контингент в съставните сала на 

общината. 70 души участваха в „Обществена трапезария” – проект към фонд 

„Социална закрила”. 



Проблема с работните места, както за страната, така и за общината е много 

голям и по тази причина трудно може да се осигури растеж на доходите на 

населението. 

 

4. По четвъртият приоритет - подобряване качеството на достъп до 

административни услуги 

Община Чупрене беше бенефициент по Оперативна програма „Административен 

капацитет” с проект „Повишаване квалификацията на служителите в Община 

Чупрене, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности”. През 

изминалите години 2014-2015 г. беше проведено обучение на цялата общинска 

администрация.  

През изминалата 2019 година се въведе значителна част от електронното 

обслужване на общината. Обучение за повишаване квалификацията си преминаха 

петима служители. 

Общината има изпълнена пристройка към административната сграда на първия 

етаж предназначена за административно обслужване на гражданите, което 

значително облекчава възрастните хора. Осигурен е и достъп за инвалиди до 

административната сграда на общината. Такъв достъп е осигурен и до читалищната 

сграда в с.Чупрене и до читалищния салон в с.Горни Лом. 

От изнесеното до тук се налагат следните изводи: 

1. Ръководството на общината и общинската администрация полагат реални 

усилия, за да се изпълнят целите и приоритетите на общинския план за развитие. 

2. Постигнат е голям напредък в подобряване на инфраструктурата в общината и в 

изпълнението на голям брой проекти, касаещи цялостното развитие на 

общината. 

3. Осигурена е информация и публичност на действията по изпълнение на 

общинския план за развитие на сайта на общината и в общинския вестник. 

 

 

 

ИЗГОТВИЛ: 

/ инж.Галина Каменова – гл.инженер / 

 

 

 


