План за развитие
на община
Белоградчик
2014 - 2020 г.

Юни 2014 г.
„Географика“ ООД

Този документ е създаден в рамките на проект „Укрепване на капацитета за стратегическо
планиране и мониторинг в процеса по разработване и актуализация на политики в Община Белоградчик”, в
изпълнение на Договор № 13-13-72/25.10.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен
капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Съдържание
Въведение .................................................................................................................................. 5
Речник ...................................................................................................................................... 11
Таблици и Графики ................................................................................................................. 12
Съкращения: ............................................................................................................................ 15
I.

АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА
ОБЩИНАТА .................................................................................................................. 16

1. ОБЩА ПРИРОДНО-ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА ........................................... 16
1. 1.Географско положение и геопространствени предимства ......................................................... 16
1.2.Релеф и геоложки особености ....................................................................................................... 21
1.3. Полезни изкопаеми ........................................................................................................................ 26
1.4. Климат и климатични ресурси...................................................................................................... 26
1.4.1.Агроклиматични ресурси ........................................................................................................ 28
1.4.2.Потенциал за използване на ВЕИ ........................................................................................... 29
1.5. Води и водни ресурси .................................................................................................................... 29
1.6. Почвени ресурси ............................................................................................................................ 32
1.7. Биологично разнообразие и горски ресурси ............................................................................... 34
1.8. Елементи на националната екологична мрежа - Защитени територии и защитени зони по
НАТУРА 2000 ....................................................................................................................................... 35

2. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ ........................................................................................ 39
2.1. Обща характеристика на икономиката на община Белоградчик ............................................... 39
2.2. Анализ на икономическото развитие по сектори........................................................................ 46
2.2.1. Селско стопанство .................................................................................................................. 47
2.2.2. Промишленост......................................................................................................................... 48
2.2.3. Туризъм .................................................................................................................................... 49
1
Този документ е създаден в рамките на проект „Укрепване на капацитета за стратегическо планиране и мониторинг
в процеса по разработване и актуализация на политики в Община Белоградчик”, в изпълнение на Договор № 13-1372/25.10.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

2.2.4. Услуги ...................................................................................................................................... 59
2.2.5. Иновации ................................................................................................................................. 60
2.2.6. Инвестиции и ДМА................................................................................................................. 61
Изводи .................................................................................................................................................... 61

3. РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ.............................. 62
3.1. Демографска характеристика........................................................................................................ 62
3.1.1. Брой и гъстота на населението .............................................................................................. 63
3.1.2. Полова структура .................................................................................................................... 65
3.1.3. Възрастова структура ............................................................................................................. 66
3.1.4. Трудоспособен контингент .................................................................................................... 69
3.1.5. Етническа структура ............................................................................................................... 71
3.1.6.Образователна структура ........................................................................................................ 72
3.1.7. Възпроизводствен процес ...................................................................................................... 74
3.1.8. Механично движение на населението................................................................................... 77
3.2 Пазар на труда – заетост, безработица .......................................................................................... 79
3.3. Образование.................................................................................................................................... 82
3.4. Здравеопазване ............................................................................................................................... 86
3.5. Социални дейности ........................................................................................................................ 87
3.6. Младежка дейност и спорт............................................................................................................ 90
Изводи ................................................................................................................................................... 92

4. КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО .............................................................................................. 93
Изводи ................................................................................................................................................. 101

5. ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ НА
ТЕРИТОРИЯТА ........................................................................................................... 102
5.1. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА....................................................................................... 102
5.1.1. Транспорт............................................................................................................................... 102
5.1.2. Водоснабдителна и канализационни системи .................................................................... 103
5.1.3. Електроснабдителна инфраструктура ................................................................................. 106
5.1.4. Комуникационни мрежи, далекосъобщение и пощи ......................................................... 106
2
Този документ е създаден в рамките на проект „Укрепване на капацитета за стратегическо планиране и мониторинг
в процеса по разработване и актуализация на политики в Община Белоградчик”, в изпълнение на Договор № 13-1372/25.10.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Изводи .................................................................................................................................................. 107

6. АНАЛИЗ НА СЕЛИЩНАТА МРЕЖА И МОДЕЛИТЕ НА УСТРОЙСТВОТО
НА ТЕРИТОРИЯТА ....................................................................................................108
6.1. Селищна мрежа ............................................................................................................................ 108
6.2. Териториална структура на общината ....................................................................................... 110
Изводи .................................................................................................................................................. 112

7. ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И РИСКОВЕ .................................................................112
7.1. Съвременни и унаследени проблеми от екологичен характер. Източници на замърсяване. 112
7.2. Анализ на състоянието на компонентите на околната среда ................................................... 114
7.2.1. Атмосферен въздух ............................................................................................................... 114
7.2.2.Повърхностни и подземни води ........................................................................................... 115
7.2.3. Земи и почви .......................................................................................................................... 117
7.2.4. Биоразнообразие и защитени територии ............................................................................ 119
7.2.5. Зелени площи ........................................................................................................................ 121
7.3. Анализ на факторите на въздействие ......................................................................................... 121
7.3.1.Отпадъци................................................................................................................................. 121
7.3.2. Управление на отпадъците ................................................................................................... 123
7.3.3. Акустична среда .................................................................................................................... 124
7.3.4. Природна и техногенна радиоактивност ............................................................................ 124
7.4. Мерки и мероприятия, свързани с опазване на околната среда .............................................. 124

8.

АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ ..................................................................... 126
8.1. Административно обслужване ................................................................................................... 127
8.2. Структура на администрацията .................................................................................................. 127
8.3 Прилагане на политики ................................................................................................................ 128

9.

SWOT – АНАЛИЗ........................................................................................................131

II.

СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ........................................................................................135
Визия за развитие на Община Белоградчик до 2020 г. .................................................................... 141
3

Този документ е създаден в рамките на проект „Укрепване на капацитета за стратегическо планиране и мониторинг
в процеса по разработване и актуализация на политики в Община Белоградчик”, в изпълнение на Договор № 13-1372/25.10.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Стратегически цели и приоритети за развитие на Община Белоградчик 2014- 2020 г. ............... 142

III.

ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА, ОБОБЩАВАЩА
НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА ............................150

IV.

ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН
ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ....................................................... 152

V.

НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕТО, ОЦЕНКАТА И
АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛАНА ............................................................................155

VI.

ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА
ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА
ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ .......................................................................... 162

VII. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ ................................................................................168
VIII. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И ЗА
АДАПТАЦИЯ КЪМ ВЕЧЕ НАСТЪПИЛИТЕ ПРОМЕНИ .....................................169

4
Този документ е създаден в рамките на проект „Укрепване на капацитета за стратегическо планиране и мониторинг
в процеса по разработване и актуализация на политики в Община Белоградчик”, в изпълнение на Договор № 13-1372/25.10.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Въведение
Общинският план за развитие на община Белоградчик, за периода 2014-2020 г., е главен
стратегически документ за планиране на интегрирано развитие, който се разработва за 7годишен период, съвпадащ с плановия период на Европейския съюз и в съответствие с
нормативните изисквания.
Наличният потенциал на общината, определен от анализа на настоящото състояние,
перспективите за развитие и политиките, засегнати в европейски, национални, регионални
и областни стратегии за регионално развитие, е основата за разработване на рамката на
ОПР Белоградчик.
Общинският план за развитие е стратегически документ, определящ средносрочните цели
и приоритети за развитие на общината. При разработката му се отчитат както
специфичните характеристики и потенциалът на общината, така и стратегическите насоки
за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие, съдържащи
се в съответната областна стратегия за развитие за периода до 2020 г.

1

Съгласно

нормативните изисквания, общинският план за развитие се обсъжда и приема от
общинския съвет по предложение на кмета.
Съгласно Закона за регионално развитие, общинският план определя средносрочните цели
и приоритети за развитието на общината в съответствие с областната стратегия за
развитие. Той съдържа:
1. анализ на икономическото и социалното развитие на общината;
2. целите и приоритетите за развитие на общината за определен период;

1

Методически указания за разработване на Общински планове за развитие (2014-2020)
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3. индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация
на плана;
4. индикаторите за наблюдението и оценката на плана;
5. необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана;
6. описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и
осигуряване на информация и публичност;
7. програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират
проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за
изпълнение на проектите;
8. предварителната оценка на плана.2
Законодателната рамка въвежда задължителното изискване за съгласуваността на
основните стратегически документи на европейско, национално и областно ниво.
Стратегия Европа 2020
Стратегията „Европа 2020” е десетгодишна стратегия за растеж на ЕС, приета през 2010 г.,
която цели подобряване координацията на политиките и националните стратегии, за поустойчиво икономическо развитие, като се отстранят недостатъците на сегашния модел на
растеж и се създадат условия за различен тип растеж:
-

по-интелигентен, чрез изграждане на икономика, основаваща се на знания и
иновации;

-

по-устойчив, чрез насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна
икономика с по-ефективно използване на ресурсите;

2

Закон за регионалното развитие, Обн., ДВ, бр. 50 от 30.05.2008 г., в сила от 31.08.2008 г., доп., бр. 47 от 23.06.2009 г., в
сила от 23.06.2009 г., изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г .
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-

по-приобщаващ, чрез стимулиране на икономика с високи равнища на заетост,
която да доведе до социално и териториално сближаване.

Определени са пет основни цели, които ЕС трябва да постигне до 2020 г. Въз основа на
тези цели, Комисията предлага седем водещи инициативи за стимулиране на напредъка:


„Съюз за иновации“;



„Младеж в движение“;



„Програма в областта на цифровите технологии за Европа“;



„Европа за ефективно използване на ресурсите“;



„Индустриална политика за ерата на глобализацията“;



„Програма за нови умения и работни места“;



„Европейска платформа срещу бедността“.

Координираните действия на национално и Европейско ниво са от ключово значение за
успеха на Стратегия Европа 2020. Чрез тях стратегическите цели и приоритети на
националните стратегически документи ще бъдат в съответствие с общоевропейските
цели.
Националната програма за развитие: България 2020
Национална програма за развитие на България 2020 е водещият стратегически документ,
насочен към постигане на устойчиво социално-икономическо развитие чрез повишаване
на жизнения стандарт, изграждане на инфраструктурни мрежи и повишаване на
конкурентоспособността на икономиката. Програмата конкретизира целите на политиките
за развитие на страната до 2020г, като до края на програмния период са изведени три
стратегически цели и осем приоритета за национално развитие, формулирани на базата на
проведени задълбочени социално-икономически анализи и финансови прогнози.
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Общинските планове за развитие са едни от механизмите за въздействие за осъществяване
на мерките, заложени в Националната програма за развитие на България 2020.
Национална стратегия за регионално развитие
Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) е основният документ, който се
фокусира върху балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за
преодоляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните неравенства в контекста на
общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж.3
НСРР играе важна роля за постигане на съответствие и взаимно допълване между целите
и приоритетите на политиката за регионално развитие и секторните политики и стратегии,
които

спомагат

за

балансирано

развитие

на

районите.

Стратегията

определя

дългосрочните цели и приоритети на политиката за регионално развитие, като се
подчертава важността на малкия и среден бизнес, с формирането на конкурентни и
устойчиви туристически дейности и подобряването на социалната и техническата
инфраструктура при съхраняване на природното и културно наследство.
Национална концепция за пространствено развитие
Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) е стратегически документ,
съдържащ средносрочни и дългосрочни насоки за устройство, управление и опазване на
националната територия и акватория и създаващ предпоставки за пространствено
ориентиране и координиране на секторните политики. Това е първият документ в найновото ни законодателство, който обхваща цялата страна и се разработва в условията на
възстановена собственост върху земята и горите във всичките й форми и който има ролята
на инструмент за интегрирано планиране и устойчиво пространствено, икономическо и
социално развитие.

3

Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012 – 2022 г.
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В НКПР е заложено развитието на български транспортни, екологични и културни оси и
свързването им с международни коридори, като предпоставка за успешната териториална
интеграция на страната ни в европейското пространство. Акцент се поставя върху побалансирано териториално развитие и съживяване на селските и периферните райони,
чрез постигането и поддържането на умерено полицентричната мрежа от градове.
Областна стратегия за развитие на област Видин
Общинският план е в пряка йерархична зависимост от Областната стратегия за развитие.
Областна стратегия за развитие (ОСР) на област Видин за периода 2014-2020 г. е
средносрочен документ за стратегическо планиране на регионалното развитие, който
отчита специфичните характеристики и потенциала на областта. Съобразени са
националните действия по приложението на стратегия „Европа 2020“ и на базата на тях са
формулирани необходимите цели и приоритети.
Неразделна част от ОСР е и разчета на финансовите средства, необходими за реализиране
на ОСР, изпълняващ ролята на финансова рамка за Общинския план за развитие на
общината. При разработването на ОПР на община Белоградчик за периода 2014-2020 г.
бяха съобразени и следните насоките и изискванията, посочени в ОСР, както следва:
•

Съответствие на плана с принципите и правилата за прилагане на структурните

инструменти в областта на регионалната политика на ЕС;
•

Координация и съгласуваност с европейските, националните и местните политики

за конкуренция, опазване и подобряване на околната среда и равните възможности;
•

Осигуряване на информация и публичност на процесите на планиране и

програмиране, финансиране, изпълнение, наблюдение и оценка в областта на
интегрираното регионално и местно развитие;
•

Методологическите работни документи на ЕК за използване на индикатори и

извършване на оценки;
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•

Спазването на принципа на съфинансиране и допълняемост на местните собствени

финансови ресурси за развитие със средства от държавния бюджет, фондовете на ЕС и
други публични и частни източници.
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Речник
Агроекосистеми - имат вторичен произход и са създадени след унищожаване на природни
екосистеми
Антиклинали - вид изпъкнала гънка, при която земните пластове падат в противоположни
посоки спрямо осевата плоскост на гънката
Антропогенизацията – процес на изменяне на територията вследствие от дейностите на
хората.
Деградация - постепенно влошаване и загубване на качествата
Денивелация - представлява разликата между най-високата и най-ниската точка на даден
обект
Денудационни процеси - процес на оголване на скалите в резултат на изветряване и
отнасяне на разрушения материал
Деструкция - разрушение
Ендемити - биологични видове, разпространението на които (ареалът) се ограничава върху
определен район
Ерозия – механично разрушаване и отнасяне на почвата под влияние на водата или вятъра
Заустване - въвеждане в канализационните системи, на топлина и вещества
Понор - карстово образувание
Топографската повърхнина -

в резултат на топографска дейност се изчертават

топографски карти или планове с изобразяване на релефа чрез хоризонталите, ситуацията
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върху заснетата част и се изписват наименования на местности, населени места, реки,
надморска височина на характерни височини
Урбанизация - продължителен процес на нарастване на броя, ролята и големината на
градовете
Фрагментация - разпокъсаност
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Съкращения:
NUTS - Номенклатурата за статистически
териториални единици
АД – Акционерно дружество
АПОН – Административно-правно
обслужване на населението
БАН – Българска академия на науките
БВП – Брутен вътрешен продукт
БДС – Български държавен стандарт
БДС - Брутна добавена стойност
БДУВДР – Басейнова дирекция за
управление на водите в „Дунавски район”
БТК – Българска телекомуникационна
компания
ДМА - Дълготрайни материални активи
ДСП - Домашен социален патронаж
ДСХ - Дом за стари хора
ДФЗ – Държавен фонд „Земеделие”
ЕАД – Еднолично акционерно дружество
ЕК - Европейска комисия
ЕС - Европейски съюз
ЗРР - Закона за регионално развитие
ЗКН - Закон за културното наследство
ЗОДФЛ – Закон за данъците върху
доходите на физическите лица
ИАОС – Изпълнителна агенция по околна
среда
ИКОМОС - Международен съвет за
паметниците на културата и
забележителните места
КАВ – Качество на атмосферния въздух
МОСВ – Министерство на околната среда
и водите
НИНКН - Национален институт за
недвижимо културно наследство
НКПР – Национална концепция за
пространствено развитие
НКЦ – Национален консултантски център

НМЛОС – неметанови летливи
органични съединения
НСИ – Национален статистически
институт
НСРР – Национална стратегия за
регионално развитие
НЧ - Народно читалище
ОПР - Общински план за развитие
ОП – Оперативна програма
ОПРР – Оперативна програма регионално
развитие
ОСР – Областен съвет за развитие
ОУ – Основно училище
ОУП – Общ устройствен план
ОЦИДЗИ - Общински център за
извънучилищни дейности и занимания по
интереси
ПРЗ - Препарати за растителна защита
РИОСВ – Регионална инспекция по
околна среда
СЗР – Северозападен район
СОУ – Средно общообразователно
училище
ТБО – Твърди битови отпадъци
ТСУ – Териториално-селищно
устройство
ФСД – Финансово-стопанска дейност
ХВП – Хранително-вкусова
промишленост
ЦБ - Централен бюджет
ЧЗПК – Частна земеделска
производителна кооперация
ЧПИ - Чуждестранните преки
инвестиции
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I. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНО
СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНАТА
1. ОБЩА ПРИРОДНО-ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
1. 1.Географско положение и геопространствени предимства
Община Белоградчик е разположена в Северозападна България, в западната част на
Северозападен регион и югозападната част на Видинска област. Общината влиза в състава
на 11-те общини на Видинска област. На север граничи с община Макреш, на изток с
община Димово, а на юг с община Чупрене във Видинска област. Западната граница
съвпада с държавната ни граница с Република Сърбия.
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Карта 1. Географско положение
17

Този документ е създаден в рамките на проект „Укрепване на капацитета за стратегическо планиране и мониторинг
в процеса по разработване и актуализация на политики в Община Белоградчик”, в изпълнение на Договор № 13-1372/25.10.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Община Белоградчик има площ от 411 кв.км, което съставлява 13,55% от
територията на Видинска област, 2,15% от територията на Северозападен район, и 0,37%
от територията на България. Общината обединява 18 населени места, от които 1 град
(Белоградчик) и 17 села (обхванати от 13 кметски наместничества).

18

Този документ е създаден в рамките на проект „Укрепване на капацитета за стратегическо планиране и мониторинг
в процеса по разработване и актуализация на политики в Община Белоградчик”, в изпълнение на Договор № 13-1372/25.10.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Карта 2. Административно – териториално устройство
Релефът е равнинно-хълмист, хълмисто-ридов и среднопланински, с нарастване на
надморската височина от изток и североизток на запад и югозапад. Територията обхваща
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части от Западния Предбалкан – Рабишка могила, Ведернишки рид, юго-западния склон
на Белоградчишки Венец, а от западната част на Старопланинската верига – южната част
от планина Бабин нос и Свети Николска планина. Отводнява се от река Арчар и нейните
притоци, както и от река Стакевска, един от двата големи леви притока на река Лом.
Северните равнинно-хълмисти и крайречните сектори са заети от обработваеми земи, а
върху хълмистите и планински територии в централната и южна част преобладават
естествени гори и пасища.
Общинският център град Белоградчик отстои на 180 км от София и на 55 км от
областния център град Видин. Вътрешнообщинските транспортни връзки се осигуряват
предимно от третокласни и общински пътища. Общината се обслужва от жп гара Орешец
(община Димово), която отстои на 11 км от град Белоградчик. В близост преминава един
от най-големите европейски транспортни коридори – № 4 (Дрезден/Нюрнберг – Прага –
Виена - Братислава – Дьор – Будапеща – Арад – Букурещ - Кюстенджа/Крайова – Видин –
Враца – София – Солун/Пловдив – Хасково - Истанбул), чието значение нарасна след
влизането в експлоатация на Дунав мост 2. В процес на изграждане е нов път и ГКПП на
българо-сръбската граница при „Белоградчишки проход” (със старо име „Кадъ боаз”),
свързващ селата Салаш (Република България) и Ново корито (Република Сърбия).
Граничният характер на западната периферия на Общината обуславя изолацията на
тази територия от активна стопанска и друга антропогенна дейност, но е способствал за
запазването на естествения характер на природните системи. Географското положение на
общината благоприятства за разгръщането на вътрешнорегионалните връзки, а предвид на
близостта на основна за страната транспортна артерия – и междурегионални връзки за
оползотворяването на наличните ресурси, активизиране на стопанската дейност и
подобряване на условията на живот на населението. Важна перспектива за развитието на
територията е засилването на трансграничното сътрудничество, благоприятствано от
сходството в природните условия и споделените проблеми в управлението на природните
ресурси в планинските региони.
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1.2.Релеф и геоложки особености
Релефът е много разнообразен – равнинно-хълмист в северните и югоизточни части
на

прехода

към

Дунавската

равнина

(300-400

м

н.в.)

и

хълмисто-ридов

до

среднопланински в обхвата на Рабишка могила (461 м), Белоградчишкия Венец (904 м),
Бабин нос (Велков чукар, 949 м), Ведерник (Ведерник,1124 м), Свети Николска планина
(Хайдушки камък, 1721 м; Голаш, 1581 м). Общият наклон на топографската повърхнина е
на север-североизток към Дунавската равнина. Средната надморска височина е около 600
м, но със значителна денивелация по територията.
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Карта 3. Релеф
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Според морфографската подялба на страната територията на общината принадлежи
към Западната мизийска равнина, Предбалкана и Главната Старопланинска верига.
Стойностите на вертикалното разчленение на релефа (от 100 до 400 м/км2), така и тези на
хоризонталното разчленение (0,5-2,0 км/км2) варират в широки диапазони. Средните
наклони на склоновите повърхнини се променят от 7º-10º в хълмистите участъци до 20º25º в обхвата на Свети Николска планина. Протичат слаби позитивни движения на земната
кора (География на България, 2002).
Съвременният релеф отразява сложния геоложки строеж на територията на
контакта Дунавска равнина – Предбалкан – Стара планина. Формирането му е свързано с
проявата на денудационните, ерозионните, карстовите и акумулационните процеси.
Ниските хълмисти пространства на север са оформени от неогенски пясъци и варовици. В
тях са развити речни долини с асиметричен напречен профил – полегати леви и стръмни
десни склонове, които в допълнителна степен са усложнени от ерозионни и свлачищни
процеси. На юг и югозапад в релефа се открояват изолирани моноклинални възвишения на
Западния Предбалкан, разделени от дълбоко врязани долини. Изградени са от триаски
конгломерати и юрски варовици, създаващи среда за активни ерозионни и карстови
процеси – понори, пещери, пропасти, карстови извори (територията се отнася към
Белоградчишкия карстов район). В структурите на Свети Николска планина участват
палеозойски гранитоиди, припокрити от конгломерати, пясъчници, алевролити, варовици.
При разкриването им на повърхността се създават условия за развитие на ерозионни
процеси.
Отличителна черта на района е уникалният за България скален феномен
„Белоградчишки скали”. Те са представени от причудливи скални форми от
червенообагрени

пясъчници

и

конгломерати

от

триаския

период,

изваяни

от

продължителното влияние на външните земни сили (води, ветрове, слънчева енергия).
Обхващат територия с дължина около 30 км и ширина от 3 км, на обща площ от 598,7 ха.
Образуването им води началото си от перма, преди около 230 млн. години, когато
херцинският тектонски цикъл подложил на издигане района на Белоградчик. По-късно
23

Този документ е създаден в рамките на проект „Укрепване на капацитета за стратегическо планиране и мониторинг
в процеса по разработване и актуализация на политики в Община Белоградчик”, в изпълнение на Договор № 13-1372/25.10.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

през триаса този район е представлявал дъно на плитко море. Новите условия
предопределили интензивно изветряне, което е свързано със стремежа към заравняване на
релефа. От разрушаваната околна суша се транспортирали големи количества чакъл, пясък
и глина във вътрешноконтиненталния басейн. Там те се утаявали и постепенно се
уплътнявали, образувайки дебели пластове от конгломерати (груби пясъчници богати на
конгломератни късове) и пясъчници. Конгломератните късове са сравнително добре
заоблени с диаметър между 5 и 25 см, но достигат и до 30 – 40 см. Наслоените материали
с течение на времето били здраво споени със силициева или песъчливо-глинеста спойка и
при тогавашния горещ и сух климат се образувало голямо количество хематитов пигмент,
на който се дължи ръждивата до тъмночервена багра на скалите. С потъването на земната
кора върху червенообагрените конгломерати и пясъчници започнали да се отлагат посветли и по-дребни сортирани пясъчници, мергели и варовици.
Юрският период се характеризира с удълбочаване на басейна и отлагане на
дребнозърнести пясъчници и типични морски утайки от дебелослойни варовици. Този
седиментационен комплекс се образува за период от 20 млн. г.
Активният геоложки живот в началото на неозойската ера и младоалпийският
тектонски цикъл са причина за образуването на големи земни гънки (антиклинали в
Старопланинската верига). Преди около 40 млн. години започва издигането на
Белоградчишката антиклинала. При това нагъване варовиците претърпели деформация, а
конгломератите в ядката силно се напукали. В гребеновата част на антиклиналата се
появили много пукнатини – хоризонтални и вертикални. Те са благоприятствали
вертикалното проникване на повърхностните води и в последна сметка са наложили
вертикалната ерозия на скалните пластове. Онези пукнатини, по които е било реализирано
тектонско движение са преобразувани от последвалата ерозия в малки долини и проходи с
вертикални или стръмни склoнoве. По-малките тектонски пукнатини без размествания по
тях са способствали вертикалната дезинтеграция на пластовете и оформянето на отделени
един от друг вертикални блокове, т. е. самите скални фигури. В ядрото на
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Фиг. 1. Идеализиран геоложки профил на Белоградчишката тектонска единица
(антиклинорий) (по Tronkov, 1998): 1 – долна креда; 2 – юра; 3 – триас: а. – Петроханска
теригенна група, б. - Искърска карбонатна група; 4 – геоложки феномен “Белоградчишки скали”
изграден от скалите на Петроханска теригенна група; 5 - въгленосен карбон и перм; 6 –
палеозойски гранити и гнайси; 7 – други палеозойски и по-стари скали; 8 - разлом

Белоградчишката антиклинала се разкриват палеозойски скали, а бедрата и са изградени
от триаски конгломерати и пясъчници и юрски варовици.
Разнообразието на релефа, и преди всичко значителната денивелация по
територията, създават определени затруднения за изграждането и поддържането на
селищната и стопанската инфраструктура – транспортна, хидроинженерна, и пр.
Равнинно-хълмистите земи създават по-добра среда за организирането на обработваеми
земи и благоустрояването на населените места. Хълмистите и нископланински терени в
централната част предполагат условия за отглеждането на лозя и овощия или развитие на
пасищно животновъдство.
Литоложката основа създава предпоставки за формиране на добри водни, почвени и
горски ресурси. В същото време, тя способства за образуване на средни до големи наклони
на повърхността, активно протичане на ерозионни процеси и проява на свлачищносрутищни явления с негативно влияние върху стопанисването на земите.
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1.3. Полезни изкопаеми
Геоложкото и палеогеографското развитие на територията на Общината определят
вида и териториалното разпределение на полезните изкопаеми. Районът включва части от
медни рудни полета на Старопланинската металогенна зона (Граничак). Разкрити са три
кариери за добив на инертни материали – “Инертни материали”, “Перла” и “Гранит”.
Интерес представляват мраморизираните варовици край село Гранитово – „Перла”, които
се отличават с много добри декоративни качества. В процес на реализация е
инвестиционно предложение (към началото на 2014) за разработването на кариера за
добив на габродиабази от находище в землището на село Ошане.

1.4. Климат и климатични ресурси
Според климатичното райониране на България (Велев, 2010) територията на
Община Белоградчик попада в два климатични района (Предбалкан и Западна и Средна
Стара планина) на Умерено-континенталната климатична област. Климатът се формира
под въздействието на комплекс от фактори, сред които разнообразието на планинския
релеф (експозиция, надморска височина, наклони), характерът на атмосферния пренос,
наличието на карстови терени, присъствието на естествена горска растителност,
антропогенизацията на територията.
Средните годишни температури за района са около 10,3ºС с различия по
територията

и

изразително

по-ниски

стойности

в

планински

условия

(3,5ºС).

Температурната сума за периода с температури над 10ºС достига 3300ºС в Предбалкана и
едва 1400ºС в Свети Николска планина. Годишната температурна амплитуда варира от
19,0ºС - 23,0ºС (Велев, 2010).
Средната януарска температура, измерена в станция Белоградчик е -2,1ºС (545 м
н.в.) (Климатичен справочник, НИМХ). Средно месечната минимална януарска
температура за района е около -7,0ºС. При силни застудявания абсолютните минимални
температури падат 25-28ºС под нулата. Средно юлските температури за Белоградчик
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показват стойности от 20,9 ºС, а средните максимални - 24,5 ºС, с нарастване на
стойностите през август. Абсолютните максимални температури достигат 33-37ºС. Средно
месечните стойности на денонощната амплитуда са от 6,6ºС за януари и 12,0ºС за август.

станция

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

Белоградчи

-

-

4

10,

15,

18,

20,

2,1

0,3

3

1

5

9

к

VІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

год

20,

16,

10,

5,3

0,4

10.

8

8

7

І

0

Таблица 1. Средномесечна и годишна температура на въздуха в С° (Климатичен
справочник, НИМХ)
Продължителността на периода с устойчиво задържане на температурата на
въздуха над 5ºС трае около 240 дни (20.ІІІ – 17.ХІ), а периодът с температури над 10ºС –
188 дни (13.ІV – 19.Х). Най-ранната дата на настъпване на първия мраз е около 15.ІХ, а
най-късната на последния мраз – 25.V. Безмразовият период има средна продължителност
от 180 дни.
станция

0º
начало

Белоградчик 17.ІІ

5º
край
20.ХІІ

начало
20.ІІІ

край
17.ХІ

10 º
начало
край

15 º
начало
край

13.ІV

14.V

19.Х

23.ІХ

Таблица 2. Дати на начало и край на трайното преминаване на температурата на
въздуха над 0°, 5°, 10° и 15°С. (Климатичен справочник, НИМХ)
Режимът на валежите съответства на умерено-континенталния характер на климата
на анализираната територия. Той показва максимум на валежните количества в периода
май-юни и минимум през месеците януари-февруари. Годишната сума на валежите за
района е 750 мм, с тенденция за нарастване на юг по орографски причини (1100 мм). За
станция Белоградчик (при обща сума от 714 мм/год) месечното разпределение на валежите
показва стойности от 18% през зимата, 30% през пролетта, 28% през лятото и 24% през
есента. Средната продължителност на задържането на снежна покривка е 44 дни за
Предбалкана и 120 дни за Стара планина, при най-висока вероятност за формирането й в
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периода 1 ноември – 20 април. Средно годишният брой на дните с мъгла е 35 за
Предбалкана до 140 в Стара планина (предимно в периода октомври-март).
Средномесечната относителна влажност на въздуха е 87% през декември и спада до
68 % през юли и август. Осреднените месечни стойности на дефицитната влажност са от
0,7 hPa за януари и 8,0 hPa за август.
Целогодишно преобладават северозападните и западните ветрове (ст. Белоградчик).
Средногодишната скорост на вятъра е 1,6 м/сек. Броят на дните със скорост на вятъра,
надвишаващ 14 м/сек е 15, със значително нарастване във високите части на Свети
Николска планина.
Климатичните режими по територията благоприятстват комфорта на населението.
Те създават добри условия за развитието на горско стопанство и земеделие (в т.ч. в
планински условия), способстват за самопречистването на въздуха. Като неблагоприятен
фактор може да бъде посочен високият брой на дните с мъгли. Рисковите фактори се
свързват с възникването на условия за проява на орографски извалявания, чиито
последици имат силно негативен ефект – наводнения, ерозия, деструкция. Условията
предполагат още проява на летни засушавания с пресъхване на по-малките речни притоци
и възможност за възникването на горски пожари.
1.4.1.Агроклиматични ресурси
Областта разполага с агроклиматичен потенциал за отглеждане на зърнени,
фуражни, технически култури и трайни насаждения. Община Белоградчик е определяна
като територия без риск от засушаване (www.meteo.bg). Според Агроклиматичното
райониране на България (Хершкович, 1984) територията се отнася към два района: 1.
Умерено топъл до умерено прохладен влажен район (планинските територии на
Общината), благоприятстващ отглеждането на малко топлолюбиви ранни култури, в т.ч.
фасул, слънчоглед, цвекло, пшеница, люцерна, овес, картофи, фий, влакнодаен лен;
2.Топъл и слабо засушлив район (равнинно-хълмистите земи и крайречните участъци на
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прехода към Дунавската равнина), благоприятстващ отглеждането на средно топлолюбиви,
среднокъсни култури, в т.ч. царевица, фасул, соя, слънчоглед, цвекло.

1.4.2.Потенциал за използване на ВЕИ
Данните за териториалното разпределение на пряката слънчева радиация и режима
на ветровете дават основание да се твърди, че в района съществува потенциал за
използването, както на ветровата, така и на слънчевата енергия в качеството им на
възобновими източници на енергия.
Съгласно оценките на теоретичния потенциал на соларна енергия в България,
районът разполага с ресурси в границите на 4kWh/m2/дневно или 1450kWh/m2/ годишно
(според Техническа и икономическа оценка на ВЕИ в България, програма PHARE, 1997).
Според същите анализи община Белоградчик попада в зона на малък ветроенергиен
потенциал, където средната многогодишна скорост на вятъра не превишава 2 м/сек. Найвисока е скоростта на вятъра през зимата (февруари, март), а най-ниска - през есента
(септември, октомври). Добре изразен е денонощният ход на скоростта на вятъра, предвид
наличието на планинско-долинна циркулация в Предбалкана.

1.5. Води и водни ресурси
Речната мрежа в пределите на община Белоградчик се отнася изцяло към
Дунавския водосборен басейн на Черноморската отточна област. Тя се формира от реките
във високия водосбор на река Арчар (Арчар, Арчарица, Ошанска, Салашка) и главния ляв
приток на река Лом (Стакевска). Гъстотата на речната мрежа във водосбора на река Лом е
средно 0,7 км/км2, а на река Арчар – 0,84 км/км2 при постепенно нарастване с увеличаване
на надморската височина, (в пределите на Западна Стара планина достига 3,8 км/км 2)
(Христова, 2012).
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Река Арчар има дължина от 59,4 км и обща площ на водосборния басейн от 365 км2
с над 50% облесеност. Извира от южния склон на Бабин нос (извън землищната граница на
община Белоградчик) под едноименния връх (1107 м) като формира долина със стръмен
южен склон. При навлизането си в равнинната част на водосбора образува меандри.
Средният наклон на реката е 16,3%. Отличава се с водосборен басейн с продълговата
форма и разширена горна част. Река Салашка (Вещицка, Връбска) извира североизточно от
връх Жребче (1373 м) в Свети Николска планина и се влива в Арчар като десен приток.
Има дължина от 26,9 км и водосбор от 123,7 км2. Образува ветрилообразна речна система
в изворната област. Приема голям брой първоразрядни притоци, повечето от които са
малки реки и дерета. В обхвата на анализираната територия се отличава с проломен
характер на долината. Река Стакевска има дължина от 33,8 км и обща площ на
водосборния басейн от 327,5 км2. Води началото си западно от връх Орлов камък (1696,5
м) в Свети Николска планина. Образува речна система с многобройни притоци. Средният
наклон достига 18,3%. Влива се в река Лом.
Районът се определя като територия с умерено-континентално климатично влияние
върху оттока и значителна водоносност в пределите на Стара планина. Реките Арчар и
Стакевска се отличават с големи сходства в колебанията на отточните количества.
Пълноводието на реките в района настъпва в периода февруари-юни (65% от годишния
отток) с главен максимум през май, а маловодието е с продължителност от юли до
септември (20% от годишния отток) (Йорданова, 2002). В зависимост от характера на
подстилащата повърхност участието на подземното подхранване във формирането на
сумарния отток варира от 25% до 48%. Снежното подхранване формира 28%, с нарастване
на стойностите при по-висока надморска височина. За района изразително е участието на
карстовото подхранване на речния отток. Средният многогодишен отток на реките се
променя от 620 мм/год в най-високите планински части до 180 мм/год на север на прехода
към Дунавската равнина. Стойностите на повърхностният отток следят същата тенденция
като спадат от 600 мм/год в Свети Николска планина до 200 мм/год в поречията на реките
Арчар и Стакевска. Подземният отток варира в диапазона 400 мм/год – 25 мм/год.
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Отточният коефициент (% от валежите) средно за района е 42% като достига стойности до
61% в най-високите планински територии. Сумарното изпарение от речните басейни е
относително високо в равнинно-хълмистите участъци – 500 мм/год, с по-ниски стойности
в планинската част (400 мм/год). Реките са определяни като средно (Стакевска) до силно
поройни (Арчар) със средна честота на речните прииждания от 3 до 8 пъти годишно.
Средният максимален модул на оттока на речните прииждания достига 100-150 л/сек/км2
(География на България, 2002).
Съгласно Хидрохимичната класификация на реките водите им се определят като
хидрокарбонатно-калциево-сулфатни.
В алувиалните речни наслаги, пролувиалните наноси и неогенските пясъци се
разкриват акумулирани грунтови води с ниски статични и динамични запаси. Модулът на
оттока е в границите на 3 л/сек/км2. Това затруднява осигуряването на пресни питейни
води. Характерно за района е наличието на карстови води в мезозойските седименти
(Белоградчишки и Салашки карстови басейни) със среден модул от 1,63 л/сек/км 2. Те се
подхранват от инфилтрация на валежна вода и се дренират от хидрографската мрежа във
вид на извори. Разполагаемите ресурси са относително ниски – от 0,7 (Салаш) до 1,9 л/сек
(Белоградчик) (по данни на БДУВДР).
В обхвата на анализираната територия се стопанисва язовир „Рабиша” –
антропогенна модификация на естественото езеро Рабиша (езерото Рабиша има тектонски
произход и е най-голямото по площ езеро от този тип в България). Има обща площ от
3,246 км2 и обем от 45 000х106 м3. Подхранва се чрез деривации от реките Арчар и Видбол
и от изравнител „Ошане”.
Важно значение за водния баланс на общината имат водоемите: язовир Ошане залята площ 84,00 дка и завирен обем 609 000,00 м3; язовир Салаш - залята площ 70,00
дка и завирен обем 225 000,00 м3; изравнител Раяновци - залята площ 97,00 дка и завирен
обем 225 000,00 м3 и язовир Дъбравка - залята площ 189,70 дка и завирен обем 730 000,00
м3.
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Територията на общината се отличава с добра водоносност, умерено изпарение и
слаби колебания на речния отток, но речните системи се характеризират като поройни, с
проломен характер на долинните врязвания и наличие на свлачищно-срутищни форми в
склоновете. На това основание важно значение за стопанската практика имат
хидротехническите корекции и завиряванията.
Водните ресурси на Общината се формират предимно от речните води, които се
използват в т.ч. за питейно-битови и промишлени нужди, което изисква повишено
внимание към тяхното опазване и поддържане. Това включва както повишен контрол върху
замърсяванията, така и предприемането на мерки за почистването на речните корита от
плаващи наноси и укрепването на речните брегове, където това е необходимо, съгласуване
на изгражданата транспортна и друга инфраструктура с характеристиките на релефа и
наличния потенциал за провокиране на ерозионни процеси.

1.6. Почвени ресурси
Климатичните особености на умерено-континенталния климат, геоложката основа и
характерът на естествената растителност са способствали за образуването на разнообразна
почвена покривка. Според почвено-географското райониране на България (Нинов, 1997)
основната част от територията на Общината попада в Западно Предбалканската
провинция, а южната й планинска част – в Старопланинския средновисок пояс на
Долнодунавската почвена подобласт. Основните почвени типове са лесивирани (Luvisols),
тъмни черноземовидни (Phaeozems), кафяви горски (Cambisols), плитки (Leptosols) и
наносни почви (Fluvisols).
В северната част на Общината, на прехода към Дунавската равнина, са
разпространени тъмни черноземовидни почви и деградирали черноземи. Отличават се със
среднодълбок профил (80-120 см), тъмнокафяв хумусен хоризонт с мощност от 40 до 60 см
и глинясване в подхумусната част на профила. По механичен състав са средно до тежко
песъкливо-глинести. В целините съдържат 4-5% хумус, а в нивите – 2-3%. Богати почви,
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благоприятни за отглеждането на всички основни земеделски култури при тези
климатични условия.
На юг тъмните черноземовидни почви преминават в обикновени и светли
лесивирани почви (сиви горски). Характеризират се с добре оформен илувиален Вхоризонт, диференциран профил с висок сорбционен капацитет на ила и наситеност с бази
(по-висока от 50%). При отсъствие на ерозия те са напълно развити, дълбоки почви с
профил от 90 – 100 см до 150 – 200 см. Повърхностният хоризонт А обаче е слабо мощен –
от 18 до 25 см при по-тежките почви и до 35 см при по-песъчливите почви. Механичният
състав е разнообразен. Хумусното съдържание под целините е сравнително високо (3-4%),
но в нивите варира от 1 до 2,5%. Благоприятстват отглеждането на широка гама зърнени,
технически култури и трайни насаждения.
В планински условия под букова и иглолистна растителност са се формирали
кафяви горски почви. Характеризират се с дълбочина на профила от 40 до 70 см, малка
мощност на хумусния хоризонт, кисела реакция, ниски хумусни запаси, нисък сорбционен
капацитет, добра дренираност. Малък дял от тях (върху обезлесени вторично затревени
пространства) имат значение за земеделието – отглеждане на картофи и малини, или
използването им за пасища и ливади. Силно податливи са на деградация при наличие на
несъобразено антропогенно натоварване.
За карстовите терени присъщи са азонални плитки хумусно-карбонатни почви
(рендзини). Почвената покривка на рендзините е фрагментирана от голи варовити скали и
карстови образувания. Мощността на профила им достига 30 см, с включения на скални
късове и високо съдържание на активни карбонати. Съдържанието на хумус варира от 2 до
10-12% при надморска височина над 800 м. Тези условия препятстват ефективното им
стопанско усвояване. Азонално представени са и наносните почви (Fluvisols), формирани в
речните тераси. Подходящи са за отглеждане на зеленчуци, овощия, ливади. В
непосредствена близост до речните легла те са заети от влаголюбива естествена
растителност.
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Според

агроекологичното

райониране

на

Националната

почвена

служба,

територията на Община Белоградчик може да бъде отнесена към шести (централната част
на Общината) и девети район (планинската част) на пшеницата. За шести агроекологичен
район (при тъмносивите горски почви) бонитетът варира от 83 до 84 бала. Отнасят се към
много добрите земи. Бонитетът на девети район е в границите на 38-51 бала (средни
продуктивни възможности). Оптимални срокове за сеитба за двата района са 20 септември
- 10 октомври.
Предвид на комплексните природно-географски условия почвите в района са силно
уязвими на ерозия и деградация, което е основен проблем за ефективното усвояване и
опазване на почвените ресурси.

1.7. Биологично разнообразие и горски ресурси
В биогеографско отношение територията на Общината се отнася към два района на
Балканската провинция – Предбалкански и Старопланински район (Асенов, 2006). В
миналото районът е бил покрит с гъсти широколистни гори, но в процеса на
антропогенизация на мястото на някои горски екосистеми са създадени агроекосистеми
или пък по естествен път са възникнали вторични горски, храстови и тревни формации.
В Свети Николска планина се наблюдават добре запазени гори от обикновен смърч
(Picea Abies). В района на Бабин нос доминира формацията на мизийския бук (Fageta
moesiace), която в по-ниската част на планината се сменя от формацията на горуна
(Querceta dalechampii). На югоизток към Белоградчишката седловина има значителни
пространства, заети от смесени гори на цер (Quercus cerris) и благун (Quercus frainetto). В
обхвата на Белоградчишкия Венец преобладава формацията на маклена (Acereta
monspessulani), в която често участват мъждрянът (Fraxinus ornus) и келявият габър
(Carpinus orientalis). На много места в Предбалкана естествената растителност е силно
разпокъсана от земеделски терени. Присъствието на храсталаци от драка (Paliurus spinachristi) свидетелства за деградирането на горската растителност. Върху карбонатните
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терени са се настанили ксеротермните тревни формации на белизмата, луковичната
ливадина и садината. (Асенов, 2006).
Разнообразието от видове е голямо и при наличните лечебни растения.
Срещат се редки и защитени видове. Сред българските ендемити са: червената
скална роза (Sempervivum erythraeum), йордановата камбанка (Campanula jordanovii),
пеперудовиден салеп (Orchis papilionacea) и стефчовата тлъстига (Sedum stefco). Сред найинтересните балкански ендемити се открояват: ванеровата симфиандра (Simphyandra
wanery) и високата бисерка (Melica altissima).
По отношение на фауната в региона са установени около 180 вида птици, 53 вида
бозайници, от които 14 вида прилепи, 11 вида земноводни и 15 вида влечуги. Птиците са
най-добре представената група. Тук се срещат и видове със световен

приоритет на

опазване. Такива са белошипата ветрушка (Falco naumani) и ливадният дърдавец (Crex
crex). Голяма част от птиците попадат сред видовете с европейско природозащитно
значение – черен щъркел (Ciconia nigra), червена каня (Milvus milvus), полски блатар
(Circus cyaneus), ловен сокол (Falco herug), бухал (Bubo bubo), забулена сова (Tyto alba), и
др. От бозайниците сред включените в Червената книга на България са видрата (Lutra
lutra), златката (Martes martes), вълкът (Canis lupus), както и всички видове прилепи.
Видрата и сляпото куче (Spalax leucodon) са включени и в световната червена листа на
Международния Съюз за Защита на Природата (IUCN) в категорията “уязвими видове”.
Копитните са представени от сърната (Capreolus capreolus), благородният елен (Cervus
elaphus) и дивата свиня (Sus scrofa).

1.8. Елементи на националната екологична мрежа - Защитени територии и
защитени зони по НАТУРА 2000
Съгласно Закона за защитените територии (ДВ, №133/1998) в обхвата на община
Белоградчик се включват защитени територии от три категории (резерват, природна
забележителност и защитена местност):
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Резерват „Чупрене” (землището на с. Стакевци);



Природна забележителност „Белоградчишки скали” (гр. Белоградчик, с.
Чифлик);



Природна забележителност „Боровият камък” (с. Боровица);



Природна забележителност „Водопад на река Стакевска в местността Белата
вода” (с. Стакевци);



Природна забележителност „Пещера Магурата” (с. Рабиша);



Защитена местност „Чупренски буки” (с. Стакевци);

Представителен за района е природният феномен Белоградчишките скали,
представен от скални групи от червено обагрени мезозойски пясъчници и конгломерати,
моделирани от външните земни сили в продължение на милиони години. Обявени са за
национален туристически обект. Пещера „Магурата” е както природна, така и културноисторическа ценност. Обявена е за природна забележителност, недвижима културна
ценност и национален туристически обект.
Резерват „Чупрене” е създаден за съхраняването на най-северното естествено
местообитание на обикновен смърч (Picea abies) в България (Заповед № 358/1973 г. на
МГОПС). В резервата се намира и най-северното находище на клек (Pinus mugo) в
страната, а в буферната зона могат да се наблюдават еталонни букови гори. От 1977 г. с
решение на ЮНЕСКО резерватът придобива статут на Биосферен резерват.
В обхвата на анализираната територия попадат части от следните защитени зони по
НАТУРА 2000:


ЗЗ Западна Стара планина и Предбалкан – BG0001040 за защита на
местообитанията на букови гори, благуново-церови гори, полуестествени
сухи тревни и храстови съобщества върху варовик и др.;



ЗЗ Макреш – BG0000521 за защита на местообитанията на балканскопанонски благуново-церови гори и др.;
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ЗЗ Западен Балкан – BG0002002 за защита на птиците (сред които белогръб
кълвач, белоопашат мишелов, белошипа ветрушка, бухал, бял щъркел,
горска чучулига);

37

Този документ е създаден в рамките на проект „Укрепване на капацитета за стратегическо планиране и мониторинг
в процеса по разработване и актуализация на политики в Община Белоградчик”, в изпълнение на Договор № 13-1372/25.10.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Карта 4. Защитените територии и зоните по Натура 2000
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Територията на община Белоградчик се отличава с богато биоразнообразие, в
частност – реликтни смърчови гори и калцифилни видове. Обект на защита са 6 защитени
територии и части от 3 защитени зони по НАТУРА 2000. Съхраняването и поддържането
им изисква повишено внимание за умело интегриране на тези територии в стопанската
организация на територията. Богатото биоразнообразие е фактор за развитие на
екотуризъм и специализирани видове туризъм (в т.ч. спелеотуризъм, велотуризъм,
планинско колездене и др.), спорт – лов и риболов, водни спортове и др.
Естествената растителност има функциите на основен фактор за формирането на
водните и почвените ресурси в Общината, за предотвратяване на наводненията и
смекчаване на негативните ефекти от ерозията и дефлацията. На това основание е
необходимо тяхното поддържане и опазване в близки до естествените й характеристики,
както и ограничаване на антропогенизацията в горски условия за недопускане на процеси
на фрагментация и деструкция.
Обобщеният анализ показва, че територията на община Белоградчик се отличава с
висок природен потенциал, където основно значение за развитието на общината имат
горските ресурси на Стара планина и Предбалкана (над 50% от територията),
плодородните почви в хълмистите земи и речните долини на прехода към Дунавската
равнина, атрактивните (за туризъм) релефни форми на Предбалкана.

2. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
2.1. Обща характеристика на икономиката на община Белоградчик
Община Белоградчик се намира в Северозападния район от ниво 2, област Видин.
Северозападният район от ниво 2 има най-нисък принос към националния БВП, като
изостава значително и по показателите на останалите райони в ЕС. Районът е изостанал в
много аспекти, което се дължи на комплексни фактори. За да се смекчат диспаритетите
между районите, на национално ниво е предприета политика за прилагане на интегрирани
териториални инвестиции за СЗР, които да насочат фокусирани средства за подобряването
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на състоянието на района. Брутният вътрешен продукт на Област Видин за 2010 година
възлиза на 500.6 млн. лева. Това е областта с най-нисък принос към БВП за района (9,8%),
изоставаща значително след област Враца (29.8%) и Монтана (28.8%).

Фиг.2. Брутен вътрешен продукт на област Видин за периода 2007-2010 г. (хил. лв.)
За периода 2007-2010 г. БВП на областта се е покачил с 12%, като пикът е през
предкризисната 2008 година. Нарастването с колебливи темпове е тенденция, характерна
за цялата страна.
По показателя БВП на човек от населението областта отново се нарежа на последно
място в района, като за 2011 г. стойността на този показател е 4681 лева (за област Враца:
7731 лв.). Освен по средните стойности за района, областта изостава значително и по
средните показатели за страната

(за България за 2011 година е

9359 лв/чов.).

Постигнатият напредък по този показател за периода 2007-2011 г. е незначителен –
стойността за 2011 е близка до тази от 2007 година (4439 лв/чов.).
Брутната добавена стойност представлява разликата между брутната продукция и
междинното потребление и е индикатор за нивото на производителността на труда.
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Фиг.3. Разпределение на БДС по сектори за 2010 година (%)
Разпределението на БДС по сектори разкрива икономическия профил на областта,
който е със силно присъствие на третичния сектор. Тази тенденция е характерна и за
страната. Специфично за областта е съотношението индустрия/аграрен сектор, в което
селското стопанство има превес. За същата година това съотношение в страната е 29% към
5%, а за района 12% към 33%. Тези данни са показателни за много слабо развита
индустрия в област Видин и за явен превес на аграрния сектор.
Проблемите на областно, регионално и национално ниво оказват влияние и върху
местната икономика. Макросредата, в която се развива икономиката на община
Белоградчик, се оформя под въздействието на множество фактори (политически,
социално- икономически и демографски). Съвкупното им влияние като цяло се отразява
негативно върху икономическото й развитие.
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Фиг.4. Произведена продукция и нетни приходи по икономически дейности за 2012 година
в хил. левове
По произведена продукция по икономически дейности на преден план изпъкват
преработващата промишленост, търговията и селското стопанство. От графиката по-горе
става ясно, че нетните приходи от продажби от преработващата промишленост са два пъти
по-ниски от стойността на произведената продукция, което би могло да бъде признак за
липса на рентабилност на сектора и за необходимост от промени в насока повишаване на
добавената стойност.
Броят на предприятията в нефинансовия сектор за 2012 година са 239, като 104 от
тях работят в сферата на търговията, а 24 – в селското стопанство, като техния брой се е
увеличил

спрямо

предходните

три

години.

В

сферата

на

хотелиерството

и

ресторантьорството функционират 35 предприятия. Предвид туристическите ресурси на
42

Този документ е създаден в рамките на проект „Укрепване на капацитета за стратегическо планиране и мониторинг
в процеса по разработване и актуализация на политики в Община Белоградчик”, в изпълнение на Договор № 13-1372/25.10.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

общината и потенциала за развитие на туризма, наличната материално-техническа база е
от ключово значение за поемане на туристопотока.
Вложените средства в дълготрайни материални активи са 5959 хил. лева, като наймного са в преработващата промишленост. Средствата се насочват предимно за закупуване
на сгради и машини и съоръжения.
Процесите

на

преструктуриране

на

икономиката,

съпроводени

с

масови

съкращения, затихват. Предприятията с печалба в общината са 63.2%, което е сравнимо
със средното за областта.
Прави впечатление, че разходите за възнаграждения в селското стопанство за 2012
година спадат шест пъти спрямо 2008 година и 4 пъти спрямо 2011 година.
Икономиката на общината е разгърната предимно в микропредприятия с до 9 души
персонал (94%), а с над 10 души работят общо 15 предприятия. Големи предприятия (с над
250 заети) на територията на общината не са налице, като през 2009 година тези с над 50
души персонал наброяват 3.
Заетостта е съсредоточена основно в сферата на услугите, търговията, текстилна
промишленост. Увеличават се заетите в сферата на услугите в частния сектор, а заетите в
индустрията и услугите от обществения сектор намаляват.
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Фиг. 5. Брой заети по сектори за 2012 година
Както при повечето общини със слабо развита икономика, преобладават заетите в
администрацията, образованието, здравеопазването и социалните дейности, които се
издържат от местните данъци и държавни субсидии.
В периода 2008-2012 година броят на заетите лица прогресивно намалява като от
964 души през 2008 година през 2012 наброяват едва 711.
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Фиг. 6. Брой заети лица в община Белоградчик за периода 2008-2012 година
Докато броят на заетите в третичния сектор бележи лек ръст, заетите в селското
стопанство от 145 души през 2008 г. намаляват на 35 през 2012, което представлява спад
от 4 пъти. В строителството, който е най-засегнатия от кризата сектор, заетите намаляват
11 пъти. Намаляването на броя на заетите лица се дължи на съкращенията, особено в
малките и микропредприятия, свиването на пазарите, както и на нарушената демографска
структура на населението.
Още един проблем, който е валиден за пазара на труда в цялата страна е липсата на
квалифицирана работна ръка, която да отговаря на нуждите на бизнеса. Поради тази
причина е необходимо тясно взаимодействие между образователните институции,
администрацията и бизнеса, с цел създаване на подходящо квалифицирана работна ръка.
Равнището на безработица за общината за 2011 година е 26%, при средно за
страната 10.4%. Високата безработица е характерна за целия район, като се дължи на
ниско образование и квалификация на населението, липса на работни места и общия
застой на икономиката. В тази връзка трябва да се предприеме преквалификация към
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перспективни за общината сектори, съобразено с нуждите на пазара на труда, както и да се
стимулира развитието на частния бизнес.
Средната годишна заплата за 2012 година е 5663 лева, като нараства с 36,5% спрямо
2008 година. Тази стойност е много близо до средната стойност на областта. Въпреки
положителните тенденции на повишаване, тези стойности покриват едва 70% от средното
за страната. Общината е най-големият работодател като осигурява временна заетост по
различни програми.
Икономиката на община Белоградчик бавно и колебливо се възстановява от кризата,
която обаче се явява само една от причините за неблагоприятните тенденции в общината.
Основните проблеми, които тя изпитва към момента са:
- Недобра конкурентоспособност на предприятията;
- Недобра бизнес среда;
- Липса на инвестиционни интереси;
- Недобра материално-техническа база;
- Недобра техническа инфраструктура;
- Слабото развитие на трансграничното партньорство;
- Периферно местоположение.
За да се преодолеят тези проблеми е необходимо да стимулира предприемачеството,
да се привлекат инвестиции за конкурентни за общината сектори, да се фокусират
усилията на общината в развитието на устойчив туризъм, предлагащ разнообразен и
качествен туристически продукт, преквалификация на работната сила спрямо нуждите на
пазара на труда и по-добър маркетинг.

2.2. Анализ на икономическото развитие по сектори
Структуроопределящи за икономиката на общината са селското стопанство,
туризма, ХВП и леката промишленост.
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2.2.1. Селско стопанство
Природо-климатичните особености на общината са подходящи за развитие на
земеделието.
По данни на НСИ за 2000 година обработваемата площ в община Белоградчик е 136
133 дка, което представлява 33.1% (при средно за областта 66.9%) от територията на
общината и 8% от обработваемата площ на областта. Сравнително малкият дял на
обработваемата площ се дължи на планинския и полу-планински релеф на общината,
който е предпоставка за отглеждане предимно на трайни насаждения и развитие на
животновъдството.
В сферата на селското стопанство в общината за 2012 година работят 24
предприятия, които реализират нетни приходи от дейността в размер на 2158 хил. лева.
Заетите лица в тях са едва 35 души. Развитието на селското стопанство в общината е
затруднено, поради няколко основни причини. Една от тях е раздробеността на
стопанствата, вследствие на което се повишава себестойността на производството,
намалява се конкурентоспособността на пазара и възможностите за инвестиции в
оборудване. Растениевъдството и животновъдството се развиват предимно в лични
стопанства. Необходима е модернизация и насочване към екологично или биологично
земеделие, с което да се повиши добавената стойност на продукцията и да се намерят нови
пазари. Развитие на биологичното земеделие и производството на екологично чиста
продукция е планирана мярка за изпълнение още в предходния планов период, на която би
могло да се акцентира повече през след следващия, като се продължат съществуващите
добри практики.
Растениевъдство
Традиционно за общината се развиват лозарството и овощарството, за които са
налице много благоприятни почвено-климатични условия. Те служат за суровина за
развитие на винарството, като се използват и възможностите за развитие на винен туризъм.
Благоприятни са условията за отглеждане на ягоди и малини.
47

Този документ е създаден в рамките на проект „Укрепване на капацитета за стратегическо планиране и мониторинг
в процеса по разработване и актуализация на политики в Община Белоградчик”, в изпълнение на Договор № 13-1372/25.10.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Животновъдство
Животновъдството също е традиционно за общината, но изпитва сериозни
затруднения в последните години. Те са свързани с модернизацията на производството, а
оттам и с ниската конкурентоспособност на отрасъла. В национален мащаб този сектор
става все по-малко атрактивен, което води до масово намаляване на отглежданите животни
и на произвежданата продукция.

2.2.2. Промишленост
Промишлеността в община Белоградчик е представена от хранително-вкусовата
промишленост и леката промишленост, производство на резервни части, апарати и
системи за подвижния ЖП състав и инфраструктурата на БДЖ, производство на ПЕ фолио
и опаковки от него, производство, дърводобив и шивашко производство.
В

сферата

функционират

общо

17

предприятия,

които

са

предимно

микропредприятия и произвеждат половината от продукцията в община Белоградчик.
“ТРАНСКОМ`С“ е едно от големите предприятия в общината, като неговата
дейност е насочена към производство и реализация на резервни части, апарати и системи
за подвижния ЖП състав и инфраструктурата на БДЖ, като снабдява всички
вагоностроителни предприятия в България с резервни части и сглобени изделия, и изнася
своята продукция в Румъния, Сърбия, Франция и Германия. През 2009 година
предприятието стартира производството на сравнително новите за България полимерни
керемиди под марката "Ведерник".
Предприятието СД “Живков, Лилов, Нешев и Сие“ произвежда полиетиленово
фолио и опаковки от него, опаковки от полипропилен за шивашката промишленост.
На база на суровините, идващи от селското стопанство, добре се развива
производството на вино. Производител на бели и червени шампанизирани и трапезни вина
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и ракии е „Магура” АД, във Винарска изба Магура – създадена през 1967 г. в с. Рабиша и в
която се съчетава производството на вино с винен туризъм. Част от пещерата „Магура“ —
Прилепната галерия, благодарение на наличието на постоянна температура на въздуха от
12°С, от десетилетия е превърната в място за отлежаване на отбрани вина, сред които и
шампанизираното вино. Фирма „Максима” от няколко години също активно развива
дейност в производството на червени и бели вина във Винарска изба „Боровица”, с.
Боровица.
Развива се и хлебопроизводството, производство на широк асортимент тестени и
сладкарски изделия и на безалкохолни напитки. С производство на хляб, хлебни изделия,
ръчно точени кори и сладкарски изделия се занимават фирмите ЕТ „Антони – Антон
Антов “, ЕТ „Вили-99” и ЕТ „Полмо“ и др.
Дърводобив се извършва в Държавно горско стопанство – Белоградчик и Държавно
ловно стопанство „Миджур”.
Шивашката промишленост е представена от няколко шивашки фирми, които
произвеждат изделия основно на ишлеме. Представители са:
 Фирма “Мит - 2004”
Общинска фирма “Борич“ ЕООД произвежда олекотени юргани, спално бельо, спални
чували, възглавници, дюшеци, покривки, калъфи за матраци и др. Освен основното
производство се изпълняват и различни поръчки на ишлеме, свързани с производство и
доставка на изделия за търговската мрежа и оборудване на хотели..

2.2.3. Туризъм
Туризмът в община Белоградчик има чудесни перспективи за развитие на база
наличните в общината ресурси, което го прави един от приоритетните отрасли за местната
икономика.
Туристическите ресурси включват както архитектурно-исторически паметници на
културата, включително и от национално значение, така и природни забележителности,
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които са уникални не само за района, но и за Света, което създава възможност за
предоставяне на разнообразен туристически продукт и за привличане на туристи както от
страната, така и от чужбина.
Архитектурно-исторически паметници в общината са:
•

Белоградчишката крепост – Недвижима културна ценност от национално значение и

една от най-запазените крепости в страната, представляваща внушителен архитектурностроителен и исторически паметник на културата. Разположена е на 610м. над. вис. и
върху площ от 10 200 кв.м. Тя заема стратегическо място между Старопланинските
проходи – “Свети Никола” и „Белоградчишки проход” (“Кадъбоаз”). Възниква през І-ІІІ
век след Христа като малка крепост-укритие. Строителят умело е използвал
непристъпността на елипсовидната скална тераса “Първа плоча” и организирал
съоръжение, изпълняващо отбранителни, наблюдателни, охранителни и съобщителни
функции. При археологически проучвания са открити основи на зидове, фрагменти
керамика, железни върхове на копия и стрели, монети от римските императори –
Веспасиан, Траян, Септимий Север, Гордиан ІІІ, Деций Траян. Личат още легла на греди с
четвъртито сечение на леки постройки и улеи, отвеждащи атмосферните води във
водохранилище от 85 куб.м.
Стратегическото и значение е оценено и от видинския владетел Иван Срацимир /13561396/. По негово време тя е доукрепена и разширена. Изградени са две преградни стени /от
югоизток и от северозапад/ и помощни съоръжения. Висящите дървени мостове и
каменните стълбища предоставяли по-големи възможности за бързо маневриране. За
първи път името на Крепостта е споменато от унгарски аналист, описващ похода на
Людовиг

І

Анжуйски.

В 1396 година Белоградчишката крепост е превзета от османците и е частично разрушена.
До началото на 19 век новите господари извършват само незначителни поправки и
подобрения върху укреплението. Цялостно преустройство и разширение започва през 1805
година от френски инженери и е завършено през 1837 година от италиански
фортификатори. Новоиздигнатите крепостни стени достигат височина 12 метра, 2,5 метра
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ширина в основата и са от добре обработени бели каменни блокове, споени с хоросан.
Бойни пътеки осигуряват бързина и мобилност на защитниците. Оформени са три
крепостни двора с три портала, здраво укрепени с масивни, обковани с железни ленти
врати. Отбранителната способност на Крепостта е подсилена от три оръдейни амбразури и
три оръдейни площадки. В непосредствена близост до тях са разположени подземия за
съхраняване на храни и боеприпаси. Охраната на Крепостта е настанена в три караулни
помещения, съоръжени с огнища и каменни миндерлъци. Крепостната улица, постлана с
калдъръм и пресичаща изцяло първия двор има и стопанско значение. В близост до нея
имало леки постройки за живеене, занаятчийски работилници, навеси за оръдията.
Свободното пространство на втория двор е заето от хамбар “подобен на индийска колиба”,
мелница за брашно и сол, конюшня. Нуждите за вода се задоволявали от кладенец,
разположен в южната част на средния двор и две щерни изсечени в скалата, които
събирали атмосферни води.
За подсилване западния сектор на фортификационното съоръжение през 1862г. е издигнато
т. нар. „Сюлейманово укрепление”.
Историята на Белоградчишката крепост е свързана с подвига на известния хайдут Велко,
овладял я за кратко в 1809г.,
По време на Руско-Турската война /1877-1878г./ е обсадена от руски и румънски войски.
На 25 февруари 1878г. по силата на сключено примирие е предадена на съюзническите
сили. Съдбата и определя важна роля и по време Сръбско-Българската война - 1885г.,
когато под стените и са разбити сръбски сили, проникнали през Старопланинските
проходи.
Белоградчишката крепост следва унаследени и придобити строителни традиции. Тя
впечатлява не само със своята монументалност, но и с чувството за пропорция и
естетическите виждания на строителя. Крепостните стени плавно следват очертанията на
терена. Тяхната монотонност е разчупена от корнизи, входове, оръдейни амбразури,
осмоъгълни оръдейни площадки. Порталите са със силно издадени пиластри, завършващи
с пирамидални кулички и украсени с каменна пластика. Релефната украса включва
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декоративни ниши, соларни знаци, палмети, мраморни плочи с текстове от Корана,
стилизирани образи на животни и растения. Бял и червен камък е използван в арките над
входовете. Двете лъвски глави-апотропеи, подсилват мощта на главния портал.
•

Сюлейманово укрепление (известно сред гражданството като „Латинското кале”) - се

намира на запад от Белоградчишката крепост. Запазени са части от защитната стена. За
достъп до руините на укреплението е изградена метална стълба с обезопасителен парапет.
До обекта има достъп за автомобили и малък паркинг. Непосредствено до него има
изградена панорамна площадка.
•

Местността Анище – Намира се непосредствено до пътя Салаш-Белоградчик на 2 км.

източно от село Граничак. Тук са открити останки на разрушена антична пътна станция,
представляващи отделна постройка с хипокауст, състояща се от 4 помещения. На
разстояние 300 м. от горепосочената сграда се намира и втори ансамбъл подобен по
разположение на първия. Открити са множество фрагменти от глинени съдове, монети от
III век, накити. Счита се, че това е крайпътна станция разположена на пътя Рациария Наисус (сега Ниш) построена и използвана от римляните през II-III век и вероятно
разрушена от варварските нашествия в края на III и началото на IV век.
•

Исторически музей – Белоградчик към момента е със статут на общински музей с

обособени четири отдела – „Българска история ХV – ХІХ в.”, „Природа”, „Археология” и
„Художествен”.
Музейното дело в град Белоградчик прави своите първи стъпки през 1906 година с
основаването на „Комитет 1850 лето”. В неговия устав е записано: “Комитетът събира
оръжия и други предмети от епохата на Въстанието и ги подрежда в особена къща музей –
музеум”.
През 1920 година е учредено Археологическо дружество, което предприема широка
разяснителна кампания сред населението, с цел „да се ценят старините, да не се рушат,
разпиляват и изнасят извън България”.
Първата музейна сбирка е подредена в караулните помещения на Белоградчишката
крепост през 1960 г.
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На 30 май 1970 година в “Пановата къща” е открита експозицията на отдел
“Българска история ХV – ХІХ век”.
В сградата на бившия “Ловен дом” през 1975 година е уредена експозицията на отдел
“Природа”.
Експозицията на отдел “Българска история ХV – ХІХ век” се помещава в
недвижимата културна ценност „Пановата къща” – ярък представител на предбалканската
възрожденска архитектура. Строена е през 1810 г. Тя е двуетажна, с обрамчени с дъски
стени, с два чардака, с изграден от камък първи и еркерно издаден втори етаж.
Експозицията ни запознава със социално–икономическото развитие на Белоградчик
и района през 18-19век. Изложените експонати /дървеното рало, шиниците, диканите,
валяците за вършитба/, както и двете графики на австро-унгарския пътешественик Феликс
Каниц ни дават представа за начина, по който е била обработвана земята и прибирано
зърното. Отделено е внимание на животновъдството като основен поминък за района,
както и на отглеждането на лозя, памук и други култури.
Акцентира се и на подема в развитието на занаятите: железарство, абаджийство,
кондурджийство, грънчарство, терзийство, мутафчийство. Старите ковачи изработвали не
само най-обикновени оръдия на труда /косери, сърпове, брадви/, но и такива с ефектна
декорации – кончета, свещници, кантари. От грънчарските изделия със своята интересна
форма и художествена украса впечатляват различните стомни, ръкатки, плоски, павурчета,
паници, гърнета и други. Майсторите медникари ни предлагат разнообразни по форма и
функции съдове – менчета, котли, ибрици, тепсии, сахани и др. Някои от тях се отличават
с прецизната си изработка и специфична украса.
Най-сакралното място в Пановата къща – огнището – с неговите железни и глинени
атрибути /саджак, верига, подница, ожег, попче/ ни въздейства с притегателната сила на
огъня и свещеността на българската трапеза.
В Белоградчик през 18-19 век са работели изкусни майстори златари. Те
изработвали, както сребърни и позлатени култови предмети/кръстове, украси на икони,
обкови на евангелия/, така и различни битови предмети и накити. Търсенето на
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полихромия, умението им да комбинират разнородни материали, използването на
различни техники /коване, леене, филигран…/ говори за техните вкусове и естетически
виждания. Красотата и сиянието на експонираните в зала „Златарство” женски накити от
втората половина на 18 век /елементи за невестински венец, обеци, гривни-кубелии,
пафти, прочелници/ ни даряват с много блясък, очарование и звън. Прикачените на
стената фрагменти от дърворезбования таван на джамията „Хаджи Хюсеин” ни пренасят в
годината 1751 и ни припомнят за трагичната любов на нейния строител майстор Стойне.
Вниманието привлича и иконната сбирка на музея. Иконите „Богородица
Одигитрия”, „Св. Георги”, Триптих „Богородица с Младенеца” са плод на творческия
гений на майстори от Трявна и Дебърско.
В Пановата къща все още отекват и ударите на бърдото, което реди онази приказка
от шарки, багри и дъхавост наречена българска черга и български национален костюм.
Експозицията предлага и богат веществен и документален материал, отразяващ
борбите на нашия народ срещу османското господство през първата половина на XVIII
век. Шест Белоградчишки села се вдигат през 1806-та година. Мирише на барут и през
1821, 1833г., по време на Манчовата буна 1836г. и Пуйовата размирица 1849г. Тревога
всяват и четите на хайдут Велко, на Стоян Войвода на Вълчан Войвода и хайдутина
Балчо.
Пановата къща пази и спомена за епопеята, наречена „1850-то лето”. Безценни
реликви /тояга на въстаник, сабята на Петко Ковача/ от това славно и героично, напоено с
дъх на свобода време, масив от документи и графики изясняват характера, значението и
отзвука в тогавашния европейски свят на Въстанието от 1850 г. в Северозападна България
с център Белоградчик.
Редуват се и важни моменти от събитията в Белоградчик по време на Рускотурската освободителна война – обсадата на Белоградчик от началото на януари 1878 г.,
артилерийският обстрел на Белоградчишката крепост на 13 и 14 януари, преговорите
между воюващите страни и тържественото посрещане на руските и румънски войски на 25
февруари 1878 г.
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Експозиционният разказ завършва с фотоси и документи, отразяващи боевете при
Белоградчик по време на Сръбско-българската война 1885 г.
Лапидариумът в двора на Пановата къща ни връща в епохата на Древния Рим и
неговия духовен свят.
Експозицията на отдел „Природа” е открита на 01.10.1975 г. и се помещава в една
кокетна сграда, разположена в парковата територия на Белоградчик.
Експозицията на музея е единствена по рода си в Северозападна България.
Замисълът още при нейното създаване е, наред с директното запознаване с
представителите на флората и фауната на района да се акцентира и върху екологичните
аспекти в природата. Към настоящият момент експозицията съдържа 520 експоната, а
фонда разполага с още около 2500 (общо около 3000). От тях 39 са препарати на
европейски и световно защитени видове животни, включени в Бернската конвенция, а 128
от експонатите (представители на фауната и флората) са със статут на застрашени от
изчезване съгласно Закона за биологичното разнообразие. Всичко това прави сбирката
изключително ценна.
Музеят съхранява в своя основен и научно-спомагателен фонд над 3000 природни
образци и други материали, включващи: минерали, скали и полезни изкопаеми;
палеонтологически материали (кости от праисторически животни като пещерна мечка и
пещерна хиена); зоологически материали (препарирани животни, кожи, черепи);
хербаризирани растителни видове; оригинални фотографски материали и фотографии,
създавани от служителите на музея. През годините е събрана богата библиотека,
съдържаща научнопопулярна и специализирана литература с над 600 заглавия.
Научно-изследователската дейност на отдел “Природа” акцентира върху редките и
застрашени от изчезване видове от флората и фауната на Северозападна България, както и
върху уникални местни ендемични видове.
Отдел „Художествен” разполага с над 180 платна графика и живопис, част от които
са рисувани на ежегодно провеждащите се в община Белоградчик пленери по живопис.
Експозицията включва платна на Владимир Димитров - Майстора, Стоян Венев, Иван
55

Този документ е създаден в рамките на проект „Укрепване на капацитета за стратегическо планиране и мониторинг
в процеса по разработване и актуализация на политики в Община Белоградчик”, в изпълнение на Договор № 13-1372/25.10.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Христов, Йоан Левиев, Бахит Бапишев и др. Сградата е строена през 20-те години на ХХ
в., притежава чудесна архитектура и е реновирана по проект “Красива България”.
•

Астрономическа обсерватория - Обсерваторията на „Института по астрономия” към

БАН разполага с три телескопа, компютър за обработка и съхранение на данните от
електрофотометричните наблюдения и CCD камера. Наблюдават се Луната, пръстенът на
Сатурн, спътниците на Юпитер, сърпът на Венера, комети, звезди, звездни купове,
галактики. Към настоящия момент възможностите на обсерваторията, като туристически
обект не се ползват пълноценно;
•

Джамия “Хаджи Хюсеин” – Издигната е през 1751 година. Притежава архитектурни и

художествени стойности и е със статут на декларирана недвижима културна ценност.
Частично е реставрирана;
•

Килийно училище с. Рабиша – Представлява архитектурно-историческа недвижима

културна ценност с местно значение. Построено е през 1830 г. Сградата е реставрирана с
възможност за изграждане на музейна сбирка4;
•

Към архитектурното наследство се причисляват и осемте църкви, разположени на

територията на Община Белоградчик: ”Св. Троица” в с. Боровица, “Възнесение Христово”
в с. Праужда и с. Стакевци, “Св. Георги” в гр. Белоградчик, “Св. Св. Константин и Елена”
в с. Гранитово, “Св. Св. Кирил и Методий” в с. Раяновци, “Успение на Пресвета
Богородица” в с. Салаш. Украсата им е подчинена на църковните канони, а изпълнението
им е в духа на утвърдените традиции. Архитектурното наследство на община Белоградчик
се допълва от няколко десетки, но зле запазени възрожденски къщи в селата: Гранитово,
Праужда, Салаш, Вещица и Ошане. В съвременното архитектурно пространство на гр.
Белоградчик сполучливо се вписват сградите на Районния съд, Бившия военен клуб,
Читалището, както и тези разположени по протежението на главната улица “Княз Борис І”.
Природните забележителности в община Белоградчик са:
4 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК
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Белоградчишки скали - Белоградчишките скали са скални фигури, високи до 200 м.,
разположени в Западния Предбалкан, непосредствено в южна посока от град
Белоградчик. Те образуват ивица с дължина 30 km и ширина от 5 до 7 км. Включени са
в списъка на Стоте национални туристически обекта.



Пещера „Магурата” - “Перлата в короната” е пещера Магура. Намира се до село
Рабиша на 25 км северозападно от град Белоградчик и на 35 км от град Видин.
Недвижима културна ценност и национален туристически обект, тя е една от найголемите пещери в България. Общата дължина на откритите досега галерии възлиза на
около 2500 м. В пещерата се очертават по-големи и по-малки зали. "Магурата" е една
от най-големите (над 30 000 кв.м) и най-красиви български пещери - естествено
образувани "зали", множество галерии (Триумфалната зала, Прилепната галерия,
Залата на сталактоните, Галерията с рисунките, Залата на падналия бор, Залата на
тополата, Тронната зала, Тържествената зала, Коридорът на фиордите), причудливи
форми от сталактити, сталагмити и сталактони с величествени размери (до 20м
височина и над 4м диаметър), наподобяващи хора, водопади, животни и т.н. Известна е
и с праисторическите си скални рисунки, датиращи от епипалеолита (10 000г. пр. н.е)
до ранната бронзова епоха, заради които е включена в предварителния списък на
ЮНЕСКО още през 1984 година, но до момента не е получила статут на обект, защитен
от световната организация. Рисунките изобразяват култови и ловни сцени, записи на
числова информация, танцуващи женски и мъжки фигури, двуглаво женско
изображение, ловци, животни, звезди, оръдия на труда, растения. Направените
проучвания в пещерата показват, че тя е била обитавана още преди 12 000 години.
Изпълнена с тайнствена красота, идваща от вековете, тя е и убежище на защитени
фаунистични видове - над пет вида прилепи, пещерни безгръбначни, като по данни са
намерени фосили, свидетелстващи, че районът е обитаван от праисторически животни
- пещерна мечка, хиена, див кон и др. Магурата е известна и с едно от най-добрите
шампанизирани вина, произвеждани в България. В една от залите й се помещава
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винарска изба, в която по класическа технология се произвеждат естествено
шампанизирани вина.


язовир „Рабиша”– антропогенна модификация на естественото езеро Рабиша. Езерото
Рабиша има тектонски произход и е най-голямото по площ езеро от този тип в
България с обща площ от 3,246 км2, обем от 45 000х106 м3 и е дълбоко около 35-40 м.
Предлага отлични възможности за плуване и риболов.
От Белоградчик започват маркирани екомаршрути, които отвеждат туристите до

най-интересните обекти в града и близките му околности.
За ефективното използване на туристическите ресурси на общината от изключително
значение е наличната материално-техническа база за туризма, както и маркетинга на
дестинацията.
През 2012 година в общината са регистрирани едва 10 средства за подслон: два
пъти по-малко в сравнение с предходната година. Леглата за подслон са 210, разположени
в 98 стаи. Реализираните нощувки за 2012 година са общо 14620, 2690 от които от
чужденци, което е близо 7 пъти повече от нощувките, реализирани през 2008 година. Това
говори за бурно развитие на туризма в общината, огромно

значение за което има

включването на Белоградчишките скали в гласуването за новите Седем чудеса на Света.
Материално-техническата база включва хотели, къщи за гости, частни квартири и
апартаменти. Заведенията за хранене и развлечение в града предлагат традиционни ястия.
Приходите от хотелиерство и ресторантьорство за 2012 година са 893 хил. лв., като в
сектора за заети 94 лица.
На територията на общината функционира туристически информационен център,
който предоставя повече информация за маршрутите и наемането на водач. Основан е
Консултативен съвет по туризъм в Белоградчик, в който са включени представители на
общинска администрация, туристическия бранш и

неправителствения сектор. В

Консултативния съвет са представени също и Видинската Света митрополия, Областна
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администрация и Асоциацията на екскурзоводите. Създават се местни туристически
организации като Сдружение за алтернативен туризъм.
В общината са налични много добри възможности за диверсифициране на туристическия
продукт, с цел по-продължителния престой на туристите и преодоляването на силно
изразената сезонност в туристическото търсене (на топлото полугодие се падат около 60 65% от посетителите и 70 - 85% от нощувките), както и изключително краткият активен
сезон (основно от юли до септември).
Обмислят се възможности за провеждане на зелени училища, популяризиране на
забележителностите в общината.
Належащ проблем в сферата на туризма към момента е наличната материалнотехническа база, която се оказва недостатъчна за поемане на туристопотока и за
осигуряване на качествена услуга на организирани ученически групи и други средно и
ниско платежни групи туристи. Необходимо е също осигуряване на квалифицирани кадри
в сферата на туризма с цел конкурентоспособност и туристически продукт от европейско и
световно ниво.
2.2.4. Услуги
В сферата на търговията към 2012 година в общината функционират 104
предприятия, които формират 29% от приходите на нефинансовите предприятия в
общината. В този сектор работят 30,6% от заетите. Бизнес климатът в търговията на
дребно е силно повлиян от икономическата криза, която постави на изпитание голяма част
от малкия и среден бизнес.
Търговските обекти за продажба на дребно към 31.12.2012 година са разпределени
по следния начин:
Вид и стокова специализация на
търговските обекти
Брой
СТОПАНИСВАНИ ОБЕКТИ ПО ФОРМА
НА ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩО
119
Будки и сергии в стационарната търговска ..
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мрежа
Подвижни обекти за разносна и развозна
търговия (вкл. автомати)
3
Складове - магазини
..
Бензиностанции
4
Газостанции
2
Магазини и павилиони - общо
110
Магазини и павилиони за храни,напитки и
тютюневи изделия
53
Магазини и павилиони за нехранителни
стоки
57
Табл.3. Търговските обекти за продажба на дребно към 31.12.2012 година
Възможност пред търговците на дребно е напливът на туристи, което осигурява
повече потребители и разширява търсенето на пазара.

2.2.5. Иновации
Иновации са необходими в областта на земеделието. За да се увеличат добивите и
да се повиши стойността на продукцията биха могли да се използват селектирани сортове
и породи, да се споделят добри практики с производители от страната и чужбина.
Поддържането на тесни връзки с научните институти в района и страната е от ключово
значение за прилагане на иновации в земеделието.
Иновациите в туризма са свързани с изискванията на съвременното общество и
напредъка на информационно-комуникационните технологии. В сектора трябва да бъдат
внедрени иновации, които да улесняват потребителите при намиране на ключовите
забележителности, резервации, информационна осигуреност и реклама.
Микропредпритията в преработващата промишленост трудно могат да си позволят
внедряване на иновационни технологии за подобряване на производството, тъй като това е
свързано със значителни инвестиции, които свитото потребление на пазара не им дава
възможността да осигурят.
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2.2.6. Инвестиции и ДМА
Чуждестранните инвестиции в област Видин през 2012 година са в размер на
61232.6 хиляди евро, което е два пъти повече в сравнение с предходните две години и
надвишава над три пъти инвестициите, направени през 2009.
Разходите за придобиване на ДМА са насочени предимно към закупуване на нежилищни
сгради и за производствено оборудване и машини. Значителни инвестиции са необходими
за материално-техническата база на земеделието, на производствените мощности и на
туризма.

Изводи
 Икономиката на община Белоградчик изпитва силни затруднения по отношение
излизането от икономическата криза и се характеризира с лоша бизнес среда, в
която функционират предимно микропредприятия с ниска конкурентоспособност и
малки възможности за инвестиции и внедряване на иновации.
 Преработващата промишленост се развива в посока лека (производство на резервни
части, апарати и системи за подвижния ЖП състав и инфраструктурата на БДЖ,
производство на ПЕ фолио и опаковки от него, дърводобив и шивашко
производство.) и хранително-вкусова промишленост (винарство);
 Селското стопанство се развива предимно в малки или лични стопанства, има
нужда от модернизация и е налице възможност за насочване към биологично
земеделие;
 Туризмът е безспорно най-перспективният отрасъл в община Белоградчик като
архитектурно-историческите и природни забележителности създават условия за
развитие на различни видове туризъм и за създаване на разнообразен туристически
продукт;
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 Пречка пред развитието на туризма се явява наличната материално-техническа база,
която се оказва недостатъчна за поемане на туристопотока и за осигуряване на
качествена услуга на организирани ученически групи и други средно и ниско
платежни групи туристи;
 Необходими са квалифицирани кадри, които да работят в сферата на туризма с цел
повишаване на качеството на туристическия продукт и по-голяма удовлетвореност
на посетителите;
 Необходимо е разширяване на туристическия продукт с цел преодоляване на
сезонността на туристическото предлагане;
 Има добра възможност за обвързване на продукцията на селско стопанство- ХВПтуризъм.

3. РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА И ЧОВЕШКИ
РЕСУРСИ

3.1. Демографска характеристика
Демографското състояние на територията на община Белоградчик е резултат от
действието на влияния и фактори, които от една страна са характерни за Република
България, от друга страна са характерни за демографското развитие на европейските
страни, а от трета са обусловени от специфичното историко-културно, социалноикономическо и демографско развитие на самата община. Върху демографското развитие
на населението на общината влияние оказват демографските процеси, които са
общовалидни както за развитите страни, така и за страните в преход. Това са процесите
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свързани с високите нива на смъртност и емиграция и намалената брачност и раждаемост.
Сериозно влияние върху тези процеси оказват полово-възрастовата, етническа, религиозна
и образователни структури на населението, както и урбанизацията. Те влияят на
формирането на човешките ресурси в общината, както в количествено, така и в качествено
отношение.
3.1.1. Брой и гъстота на населението

Области
Общини
Област
Видин
Белоградчик
Бойница
Брегово
Видин
Грамада
Димово
Кула
Макреш
Ново село
Ружинци
Чупрене

всичко
97546

Общо
мъже
47608

жени
49938

6424
1218
5346
61416
1921
6285
4487
1501
2831
4160
1957

3175
551
2682
29927
940
3097
2153
739
1360
2022
962

3249
667
2664
31489
981
3188
2334
762
1471
2138
995

В градовете
всичко
мъже
жени
62330
30421
31909
5111
2474
49073
1400
1175
3097
-

2538
1186
23914
691
595
1497
-

2573
1288
25159
709
580
1600
-

всичко
35216
1313
1218
2872
12343
521
5110
1390
1501
2831
4160
1957

В селата
мъже
17187
637
551
1496
6013
249
2502
656
739
1360
2022
962

жени
18029
676
667
1376
6330
272
2608
734
762
1471
2138
995

Табл. 4 Население по местоживеене и пол по общини в област Видин, 2011 г.
През 2012 година Община Белоградчик е с население 6 424 души, или 6.5% от това
на област Видин. Най-голяма по брой на населението е община Видин, където живеят 61
416 души, или 62.6% от населението на областта. Най-малобройно е населението на
община Бойница.
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През последните години населението на общината намалява, като от 2004 г., то е
намаляло с 1352 души, от 7776 души на 6424 души през 2012 г. Средногодишното
намаляване на населението е почти 2 %, което е тревожна тенденция. Това се дължи на
най-различни фактори, като основните са свързани както с естественото движение на
населението, така и с вътрешната и външна миграция на населението.

Фиг. 7 Брой на населението на община Белоградчик (2004-2012)
Община Белоградчик (78.4%) заедно с община Видин (79.6%) се отличава с найвисок относителен дял на градското население на територията на област Видин. Делът на
населението, живеещо в селата, преобладава в общините Брегово (54.2%) и Димово
(81.5%). Изцяло селски, са общините Бойница, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене.
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Фиг. 8 Структура на населението по местоживеене в област Видин и съставните и
общини (2011)
3.1.2. Полова структура
Влияние върху половата структура на населението на общината оказват процесите,
свързани с естественото движение на населението (раждаемост и смъртност), механичното
движение на населението (емиграция и имиграция), продължителността на живот и други.
През целия изследван период жените преобладават над мъжете.
година
2004
2005
2006
2007

мъже
3777
3667
3619
3534

жени
3999
3886
3806
3736
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2008
2009
2010
2011
2012

3489
3402
3332
3208
3175

3683
3643
3536
3312
3249
Табл. 5 Полова структура

Основна причина за по-големия брой и относителен дял женско население е
съществуващата по-високата смъртност и по-ниската средна продължителност на живота
при мъжете. Това на практика води до акумулиране на по-големи контингенти жени във
високите възрастови групи.
3.1.3. Възрастова структура
Община Белоградчик се отличава с най-голям относителен дял на младото
население (до 15-годишна възраст) 13.1 %, като по този показател пред нея се нарежда
единствено община Димово - 13.7%. С най-неблагоприятна възрастова структура е
населението в община Бойница, където повече от половината население (54.0%) е над 64
години, следвана от общините Макреш (48.2%) и Ново село (41.7%). По този показател
общината е на предпоследно място, което говори за относително благоприятна възрастова
структура в сравнение с останалите общини в областта.
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Фиг. 9 Структура на населението по възраст в област Видин
и съставните и общини (2011)
От представените полово-възрастови пирамиди става ясно, че населението на
Общината е застаряващо, като тази тенденция е характерна и за областта.
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Фиг. 10 Полово-възрастова структура на населението (община Белоградчик, област
Видин, България)

3.1.4. Трудоспособен контингент
Тенденцията на остаряване на населението води до промени в неговата основна
възрастова структура - разпределението на населението под, в и над трудоспособна
възраст. С най-висок относителен дял на трудоспособното население е община Видин
(59.3%) и община Белоградчик (55.6%), а с най-нисък дял са общините Бойница (33.0%),
Макреш (37.4%) и Грамада (39.8%).
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Карта 5. Разпределението на населението под, в и над трудоспособна възраст на община
Белоградчик
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Фиг. 11. Разпределението на населението под, в и над трудоспособна възраст на община
Белоградчик
3.1.5. Етническа структура
Характерно за етническия състав на населението на община Белоградчик е пониския относителен дял на българската етническа общност - 79,4 % срещу 84,8 % средно
за страната. Прави впечатление ниският дял на турско население – 0.08 %, срещу 8.8 % за
страна и 0.11 % за област Видин и много по-високият дял на населението от ромската
етническа група – 20.1 %, срещу 5 % за областта и 6.36 % за страната.
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Фиг. 12. Етническа структура на населението (2011 г.)

3.1.6.Образователна структура
Образователната структура на населението е неразривно свързана с неговата
етническа принадлежност. Тя има значение за цялостното социално-икономическо
развитие на определено населено място или административно-териториална единица.
Данните от 2011г. показват, че образователното равнище на населението

на община

Белоградчик е значително под средните за страната стойности по отношение на
населението с висше образование. Висшистите в община Белоградчик са 12.8 %, срещу
13.9 за област Видин и 19.6 за страната, а населението със средно образование е 45.6 %
срещу 45.4 % за областта и 43.4 % за страната.
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Фиг.13. Образователна структура на населението (2011 г.)
Коренно противоположно е положението при хората с основно, начално и
незавършено образование. Населението с основно образование е 24.5 % при 27.9 за
областта и 23.1 за страната, населението с начално образование е 9.8 % при 7.4 за областта
и 7.8 за страната и населението с незавършено образование е 5.9 % при 4.6 % за областта и
4.8 за страната. Прави впечатление и по-високият процент на никога не посещавалите
училище – 1.4 % при 0.92 % за областта и 1.2 % за страната. Тези отрицателни по
отношение на образователната структура показатели се дължат основно на високия
процент на ромско население в общината.
Етническа
група

Общо

Степен на завършено образование

висше
отговорили
Българска

5630
4610

720
714

сред
но
2489
2420

Начално и
незавършен
о начално
1397
931
1064
402

Никога
непосещавали
училище

Дете

основн
о

90
-

3
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Турска
1006
Ромска
65
332
524
81
Друга
7
5
Не се
самоопредел
ят
Табл. 6. Население на 7 и повече навършени години по етническа принадлежност, степен
на завършено образование и общини в област Видин, 2011 г.
3.1.7. Възпроизводствен процес
През последните години раждаемостта в община Белоградчик е по-висока спрямо
средната за Северозападен район и област Видин, а през някои от изследваните години и
от тази за страната, което се дължи главно на високия процент на представители на
ромската етническа група.

Фиг. 14. Коефициент на раждаемост (‰), (2004-2012 г.)
Равнището на общата смъртност на населението на община Белоградчик е
значително по-високо в сравнение със средното за страната, района за планиране и
областта през целия изследван период.
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-

Фиг. 15. Коефициент на смъртност(‰), (2004-2012 г.)
Високите стойности на смъртността и относително невисоките стойности на
раждаемостта водят до отрицателен естествен прираст за територията на община
Белоградчик. Въпреки, че тази тенденция е характерна през последните години както за
страната, Северозападния район от ниво 2, така и за област Видин, впечатление прави, че
отрицателните стойности на естествения прираст на територията на общината са до три
пъти по-високи от тези за страната.
година
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Р България

Северозападен
област Видин
община
район от ниво 2
Белоградчик
-5.2
-10.0
-13.5
-14.0
-5.4
-11.1
-15.0
-14.4
-5.1
-10.7
-15.0
-14.3
-5.0
-10.7
-14.7
-17.5
-4.3
-9.8
-14.5
-13.2
-3.5
-9.2
-13.7
-11.1
-4.6
-10.6
-14.6
-14.9
-5.1
-10.8
-15.2
-10.6
-5.5
-11.5
-16.0
-15.0
Табл. 7. Коефициент на естествен прираст (‰),( 2004-2012 г.)
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Карта 6. Естествен прираст на област Видин
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Ясно изразеният отрицателен естествен прираст през целия изследван период дава
основание да се твърди, че е налице трайно влошаване на показателите за възпроизводство
на населението на община Белоградчик. Водеща роля в тази насока имат промените,
свързани с изпреварващото нарастване на коефициента за общата смъртност.

3.1.8. Механично движение на населението
Миграционните процеси на територията на община Белоградчик със своите
специфични особености оказват съществено влияние върху социалното и икономическото
развитие както на районите, които губят население, така и на районите, които печелят
население. Показателите за механичния прираст на населението показват запазване на
тенденцията

за

увеличаване

на

външните

миграции,

предизвикани

от

лошата

икономическа обстановка и високия процент на безработица. През последните 9 години (с
изключение на 2 години) се наблюдава отрицателен механичен прираст, която тенденция
се очаква да се запази.

година
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Заселени
всичко мъже
237
107
132
62
189
99
194
93
193
91
168
67
188
101
111
56
109
64

жени
130
70
90
101
102
101
87
55
45

Изселени
всичко мъже
215
105
246
116
211
89
222
108
196
96
217
107
263
129
134
63
108
50

жени
110
130
122
114
100
110
134
71
58

Механичен прираст
всичко мъже жени
2
20
22
-54
-60
-114
10
-32
-22
-15
-13
-28
-5
2
-3
-40
-9
-49
-28
-47
-75
-7
-16
-23
14
-13
1

Табл. 8. Механичен прираст на населението в община Белоградчик, 2004-2012 г.
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Карта 7. Механичен прираст на населението (‰)
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През целия изследван период абсолютният прираст на населението е отрицателен,
като през последните години се забелязва тенденция на намаление, която не може да се
каже, че е трайна поради късия наблюдаван период

година
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

естествен прираст
-109
-109
-106
-127
-95
-78
-102
-69
-97

механичен прираст
22
-114
-22
-28
-3
-49
-75
-23
1

абсолютен прираст
-87
-223
-128
-155
-98
-127
-177
-92
-96

Табл. 9. Абсолютен прираст на населението в община Белоградчик(2004-2012 г.)

3.2 Пазар на труда – заетост, безработица
Икономически активното население обхваща всички лица на 15 и повече
навършени години, които са заети или безработни. Община Белоградчик заема водещо
място по отношение на икономически активното население на 15 и повече години,
следвана от община Видин и Кула. На последно място по този показател са общините
Макреш и Бойница.
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Табл.10. Структура на населението на 15 и повече навършени години по икономическа
активност и общини в област Видин (2011 г.)
С най-висок коефициент на икономическа активност е община Белоградчик 65.7%, с 6.0 процентни пункта по-висок от този за областта, следвана от общините Кула
(64.9%) и Видин (62.0%). Най-нисък е коефициентът на икономическа активност в община
Макреш (42.3%), където най-висок е относителният дял на икономически неактивните
лица - 57.7%. Най-висок е коефициентът на заетост в община Белоградчик - 50.2%, с 3.4
процентни пункта по-висок от този за областта, следвана от община Видин (49.7%). Найнисък коефициент на заетост има в общините Димово (31.9%) и Ружинци (33.7%).
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Фиг. 16. Коефициент на заетост и безработица и относителен дчл на
икономически неактивните лица по общини в област Видин (2011).
По отношение на зависимостта между принадлежността към дадена етническа
група и заетостта и безработицата, прави впечатление, че безработните от ромската
етническа група са над половината от икономически активните от същата група, докато
същия показател за българската етническа група е малко над 14 %.

Етническа
група

общо

Икономически активни
общо

Община
Белоградчик
В т.ч.

заети

Икономически
неактивни

4170

2741

безработни
2093
648

3750

2487

1870

617

1429
1263
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отговорили
Българска
Турска
Ромска
Друга
Не се
самоопределя

2950
793
-

1940
3
543
-

1659
3
207
-

281
336
-

1010
250
-

Табл. 11. Население на 15 - 64 навършени години по етническа принадлежност,
икономическа активност и общини

3.3. Образование
Община Белоградчик разполага с училищна мрежа от учебни и детски заведения
и обслужващо звено, която е оптимална за потребностите на населението на общината.
През последните пет години на територията на общината функционират 1
начално училище, 1 основно училище и 1 средно общообразователно училище, 1
целодневна детска градина. Добро е състоянието на материално-техническата база на
образователните заведения.
Показатели
Детски градини
Детски градини5 - общо
Детски учители
Деца
Целодневни детски градини
Детски учители
Деца
Полудневни детски градини
Детски учители
Деца
Показатели
Учебни
институции

2010/2011

2011/2012

2012/2013

1
14
181
1
13
164
1
17
2010/2011

1
14
171
1
11
145
3
26
2011/2012

1
13
163
1
11
132
2
31
2012/2013

5
Без несамостоятелните полудневни детски градини.

82

Този документ е създаден в рамките на проект „Укрепване на капацитета за стратегическо планиране и мониторинг
в процеса по разработване и актуализация на политики в Община Белоградчик”, в изпълнение на Договор № 13-1372/25.10.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Общо
3
3
3
3
3
3
Общообразователни училища
Специални училища
Училища по изкуствата
Професионални гимназии
Професионални колежи с прием след средно
образование
Професионални училища след VІ и VІІ клас
Професионални училища след VІІІ клас
Самостоятелни колежи
Университети и специализирани висши училища
Показатели
2010/2011 2011/2012 2012/2013
Преподаватели по
видове учебни
институции
Общо1
52
50
49
49
50
49
Общообразователни училища
Специални училища
Училища по изкуствата
Професионални колежи с прием след средно
образование
3
Професионални гимназии и училища след VІ, VІІ
и VІІІ клас2
Колежи
Университети и специализирани висши училища
Табл. 12. Брой на образователни заведения и преподавантели на територията на община
Белоградчик, 2010-2013 г.
На територията на община Белоградчик няма училища, паралелки, учители, учащи,
новоприети и завършили в програми за придобиване на ІІ степен професионална
квалификация през учебната 2012/2013 година.
Показатели
Учащи
По степени на
Международната
класификация на
образованието

2010/2011

2011/2012

2012/2013
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(ISCED'97)
Общо
Начално образование (I - IV клас‚ ISCED - 1) –
общо
Общообразователни училища
Специални училища
Прогимназиално образование (V - VIII клас‚
ISCED - 2А) - общо
Общообразователни училища
Специални училища
Професионални училища с прием след VІ и VІІ
клас (І степен професионална квалификация)
Средно образование (IX-XIII клас‚ ISCED - 3А‚
3С) - общо
Общообразователни училища
Специални училища
Училища по изкуствата
Професионални гимназии (ІІІ степен
професионална квалификация)
Професионални гимназии и училища (ІІ степен
професионална квалификация)
Професионални училища с прием след VІІІ клас
(І степен професионална квалификация)
Професионално обучение след средно образование
(ISCED - 4C) (ІV степен професионална
квалификация)
Колежи (ISCED - 5В)
Университети и специализирани висши училища
(ISCED - 5А)1
По видове учебни
институции
Общо
Общообразователни училища
Специални училища
Училища по изкуствата (ІІІ степен
професионална квалификация)
Професионални гимназии (ІІІ степен
професионална квалификация)
Професионални колежи с прием след средно
образование

593
240

581
229

580
222

240
196

229
221

222
233

196
-

221
-

233
-

157

131

125

102
55

100
31

104
21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

593
538
-

581
550
-

580
559
-

55

31

21

-

-

-
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Професионални гимназии и професионални
училища (ІІ степен професионална
квалификация)
Професионални училища след VІ и VІІ клас (І
степен професионална квалификация)
Професионални училища след VІІІ клас (І степен
професионална квалификация)
Колежи
1
Университети и специализирани висши училища
Табл. 13. Брой на учащи на територията на община Белоградчик, 2010-2013 г.

-

-

Карта 8. Среден брой деца в детските градини на един учител в общините на област
Видин през учебната 2012/2013 година
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3.4. Здравеопазване
През последните три години не се наблюдава промяна по отношение на броя на
леглата в болничните заведения на територията на общината. Тревога буди фактът, че се
забелязва намаление на броя на лекарите в община Белоградчик.
Показатели
Лечебни и
здравни
заведения
Болнични заведения - общо
легла
многопрофилни болници
легла
специализирани болници
легла
центрове за кожно-венерически
заболявания
легла
комплексни онкологични центрове
легла
центрове за психично здраве
легла
Лечебни заведения за извънболнична
помощ - общо
легла
диагностично- консултативни
центрове
легла
медицински центрове
легла
самостоятелни медикодиагностични и медико-технически
лаборатории
дентални центрове
медико- дентални центрове
легла
Други лечебни и здравни заведения

2010

2011

2012

1
60
1
60
-

1
60
1
60
-

1
60
1
60
-

1

1

1

-

-

-

1
-

1
-

1
-

-

-
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легла
Медицински
кадри към 31.12.
39
37
32
Лекари - общо
в т.ч. Oбщопрактикуващи6
4
4
4
5
5
4
Лекари по дентална медицина
50
50
50
Медицински специалисти по здравни
грижи
Детски ясли и
деца в детските
ясли
1
1
1
Детски ясли - общо
20
22
22
места
4
22
10
Деца - общо
2
12
6
момчета
2
10
4
момичета
Табл. 14 Брой лечебни и здравни заведения на територията на община
Белоградчик, 2010-2012 г.

3.5. Социални дейности
В община Белоградчик е създадена съвременна организация за социално подпомагане и
социални услуги. В общината работят социални заведения, които предоставят услуги за
деца, хора с увреждания и стари хора. Разработени са форми на социални услуги,
предоставяни в домашна среда. Активно се работи за реализиране на приемната грижа.
Разпределението на социалните услуги според вида грижа е както следва:
Специализирани институции:


Дом за деца лишени от родителска грижа “Надежда” гр. Белоградчиккапацитет 35 места. Предоставя социални услуги по отглеждане и възпитание на
деца от 7 до 18 години или до навършване на средно образование, но не повече от

6 Източник: Национална здравноосигурителна каса
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20 години. Поддържат се непрекъснати контакти с учебните заведения, посещавани
от децата в дома.


Дом за възрастни хора с деменция с. Салаш – капацитет 35 места. Потребителите
получават 24 часова грижа, включваща комплекс от социални услуги, съобразени с
индивидуалните нужди.

Услуги в общността:


Дневен център за стари хора гр. Белоградчик – капацитет 20 места.
Потребителите на услугата са над 65 годишни жители на Белоградчик. В Центъра
са създадени условия за цялостно обслужване през деня, свързано с предоставяне
на храна, организиране на свободното време. Развити са дейностите: занимания по
интереси, организиране на индивидуални и групови консултации със специалисти,
административни услуги, организиране на летен отдих, честване на лични
празници.



Домашен социален патронаж – предлага следните услуги: почистване на стаята,
която обитава обслужваното лице; помощ при поддържане на лична хигиена;
битови услуги; съдействие за осигуряване на помощни средства, приспособления и
съоръжения за облекчаване и компенсиране на уврежданията, съгласно ЗИХУ и
ППЗИХУ; административни услуги;. В община Белоградчик обслужвани от
Домашния социален патронаж са лица над 65-годишна възраст, които са затруднени
самостоятелно или с помощта на близки да организират своя бит. С предимство при
приемане в патронажа се ползват лица над 75-годишна възраст, самотните и лицата
с

доходи

до

размера

на

социалната

пенсия,

ветераните

от

войните,

военноинвалидите и хората с трайно намалена работоспособност над 71%..
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Преходно жилище гр. Белоградчик - създадено е с капацитет 8 места и се намира
в сградата на Дома за деца лишени от родителски грижи. Настаняват се деца от 12
до 18 години и се обслужва от 4,5 бройки персонал;



Обществена трапезария осигуряваща обедна храна всеки ден.– капацитет 90
места. През зимния период, съгласно сключен договор с Министерство на труда и
социалната политика.

Услуги в домашна среда:


Личен асистент - постоянни грижи за задоволяване на ежедневните потребности
на възрастни с увреждания.



Социален асистент



Приемна грижа - общо 12 приемни семейства с настанени 14 деца в тях.

Вид
специализирана Целев
Капац
институция/соци
а
итет
ална услуга в
група
общността

Заети
м
ъ
ж
е

об
щ
о
Дом за деца,
от 7 г.
лишени от
до
родителска грижа 18/20 г.
Дом за възрастни за мъже
хора с деменция
и жени
Дневен център за за мъже
стари хора
и жени
Преходно
жилище

от 13
до 18г.

Свободни
ж
е
н
и

о
б
щ
о

м
ъ
ж
е

Чакащи

ж
е
н
и

о
б
щ
о

м
ъ
ж
е

ж
е
н
и

35

31

21

10

4

0

4

0

0

0

35

34

16

18

1

1

0

3

1

2

20

20

10

10

0

0

0

0

0

0

8

8

4

4
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Табл. 15. Справка за капацитет и заетост в специализираните институции и
социални услуги в общността-делегирани от държавата дейности за м. януари
2014г.


През 1994 г. е открит клуб на инвалида, като към момента членуващите в него
наброяват около 24 0 на брой хора с увреждания.



От 1979 г. функционира и клуб на пенсионера, като неговите членове са около 90
души на пенсионна възраст. Дейността на клуба се състои в провеждането на
занимателни игри, събеседване.

Основната част от

разкритите социални услуги в общността са съсредоточени в

общинския център –Домашен социален патронаж, Дневен център за стари хора, До
прилежащите села достигат някои от услугите, в ограничен обем – Домашен социален
патронаж, социален асистент, личен асистент.
Най-достъпните услуги за отдалечените от общинския център населени места са социален
асистент и личен асистент. Към момента финансирането на двете услуги е чрез проекти по
национална и оперативна програма, което ограничава обхвата им.
Поради тенденцията на застаряване на населението в по-големите села е необходимо да се
осигури достъп на хората до адекватни на нуждите им социални услуги в общността.

3.6. Младежка дейност и спорт
Спортните кубове на територията на общината са осем на брой, както следва:
-

Клуб по ориентиране;

-

Вело клуб „Скала”;

-

Волейболен клуб „Град”;

-

Реално айкидо;

-

СК „Джудо”;
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-

СК „Самбо”;

-

СК „Спортен бридж”;

-

Футболен клуб „Балкан”.

Спортните отбори по видове спорт - ФК „Балкан” и ВК „Град”. Общината
разполага с един стадион.
На територията на общината се провеждат интересни фестивали и клубни събития,
включвани в културния календар за всяка една от годините - Честване на Васильовден в
кв. „Карловица”, Народно веселие по повод „Деня на лозаря”, „Истинското вино е
горчиво”, Тържествено честване на патронния празник на НУ „Васил Левски”, Честване
Освобождението на Белоградчик – 25 февруари, във връзка с Освобождението на града се
организират беседи под надслов: „Взех участие в Свещената война”, Обход на вътрешните
водоеми с цел преброяване на водоплаващи птици и заснемането им, Провеждане на
народния обичай „Баба Марта”, Освобождението на България - Тържествено честване на
Националния празник на Р. България – 3-ти март, Честване Международния ден на жената
– 8-ми март, под мотото „Чуй ме, виж ме, аз идвам”, Празнуване на Тодоровден и
организиране на конни надбягвания, Отбелязване Седмицата на гората, Откриване на
новия туристически сезон – през средата на месец април, Представяне на есе по
общинското радио „На Великден, всичко е шарено”, Организиране на Великденски
празник, Концерт и еко-арт по повод Деня на земята, Организиране и провеждане на
ежегодни Фестивални дни "Професор Георги Димитров", Честване на Храмовия празник
на църква „Св. Георги” в гр. Белоградчик - „Гергьовден”, Тържествено честване на деня на
Европа и Деня на Победата, Във връзка с международния ден на музеите – посещения на
ученици в исторически музей – с тема на дискусията „Аз помня”, Дни на културата
посветени на 24 май – Ден на славянската писменост и българската култура, Тържествено
честване на 164 години от Белоградчишкото въстание от 1850 г., Празнична програма за
Международния ден на детето, Фолклорен фестивал „От Тимок до Искър”, „Петровден” –
Празник на град Белоградчик и провеждане на традиционния Белоградчишки панаир,
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Откриване на археологически сезон за съответната година, Международен събор на
прохода „Къдъбоаз” с.Салаш – с.Ново корито, предпоследната събота и неделя на месец
юли, Празник на с. Рабиша – традиционен събор, Празник на гората и туризма в
Стакевския балкан, Тържествено честване на годишнината от Деня на Съединението,
Честване на Деня на независимостта на Р. България, Традиционна поетическа
обсерватория, Гостуваща изложба на художници от Белоградчик в гр. Княжевац, Сърбия, 1
ноември – Ден на народните будители, Празник по случай „Деня на християнското
семейство и християнската младеж” и т.н.

Изводи
 Трайна тенденция на намаляване броя на населението в общината
 Застаряващо население на общината
 Висок дял на население в трудоспособна възраст в сравнение с останалите общини
в областта
 Четири пъти по-висок дял на ромската етническа група спрямо средния за областта
 Малък дял на хората с висше образование и по-висок дял от средния за областта и
страната на хората с основно, начално и незавършено образование
 Относително висока раждаемост, дължаща се на високия процент ромско население
 Равнището на общата смъртност на населението на община Белоградчик е
значително по-високо в сравнение със средното за страната, района за планиране и
областта
 Отрицателните стойности на естествения прираст на територията на общината са
до три пъти по-високи от тези за страната
 Отрицателен механичен прираст
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 Водещо място по отношение на икономически активното население на 15 и повече
години
 Добро е състоянието на материално-техническата база на образователните
заведения.
 Намаление на броя на лекарите в община Белоградчик
 Наличие на разнообразни спортни клубове
 Богат културен календар

4. КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
Географските

характеристики

на

територията

на

Община

Белоградчик,

разположена в западната част на Стара планина и Западния Предбалкан, а самия град в
югозападното подножие на Белоградчишкия венец са предпоставката за заселване на
различни цивилизации по територията още от Древността и за пространственото развитие
на селищната структура в миналото и настоящето. В тази връзка, културното наследство в
района е резултат от дългогодишното напластяване на отминали цивилизации и епохи,
които носят специфична памет и идентичност на мястото.
Националната концепция за пространствено развитие на Република България
представя културните коридори и прави оценка за степента на значимост на културното
напластяване, като община Белоградчик е представена с ниска степен – наличие на един
слабо изразен културен пласт. През територията на общината преминават културни
направления с линеарно разположени обекти от един или два исторически периода с
идентични стилови и смислови характеристики, всичко това обуславя наличието на
линеарна структура.
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Последните политики на ЕС са ориентирани към управление и свързване на
екологичните, ландшафтни и културни ценности на регионите и реализиране на
местния потенциал за развитие на общините и регионите.
В

този

смисъл

пространственото

и

социално-икономическо

развитие

на

територията ще бъде ориентирано към културното наследство в общината и природните и
културни ландшафти, които изразяват регионалната специфика. Това са факторите, които
имат водеща роля в устройството на територията и регионалното развитие.
Този подход в пространственото развитие е отправна точка и при пространствените
политики, свързани с материалното и нематериалното културно наследство на България,
които се залагат в НСРР и НКПР и са в пряка връзка с качеството на живот. Отчита се и
промененото отношение към културните ценности и разширяване на пространствения
обхват на културното наследство – от единичната ценност до ансамбъл с неговото
обкръжение и цялостната градска и/или природна среда, в която е ситуиран, от интериора
на

сградата

и

нейната

конструкция

до

характерния

пейзаж,

от

културните

коридори/маршрути до подводните културни ценности.
Основните насоки в опазването на културните ценности в цялото им времево и
видово многообразие са свързани със съхраняване на техните уникални характеристики,
чрез консервация и активно опазване, публична загриженост и адаптация в най-широк
смисъл, запазване и развиване на духа на мястото /genius loci/ и на пространствената
идентичност и развитие на потенциала им за стимулиране на икономическия растеж.
Взаимодействието на природата и човека е формирало многобройни културни
пейзажи в общината. Най-общо казано културното наследство обхваща нематериалното и
материалното недвижимо и движимо наследство като съвкупност от културни ценности,
които носят историческа памет и национална идентичност. На територията на общината са
налични културни ценности - материални и нематериални свидетелства за човешко
присъствие и дейност, които са с висока научна и културна стойност за индивида,
общността и обществото в региона. Културното наследство в община Белоградчик е
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представено от археологически и исторически, както и от природните ценности, народните
традиции и културните обичаи.
В пространствено развитие на община Белоградчик историко-географското
развитие е в основата на културното напластяване и именно то дава възможност за
изграждане на сътрудничество със съседните общини и формиране на културни зони за
туризъм и рекреация, които в съчетание с народните традиции и културните обичаи на
местната общност изграждат атрактивна културна среда.
В община Белоградчик са идентифицирани 53 археологически, исторически,
художествени архитектурно-строителни обекти, обявени за недвижими културни
ценности, разгледани по населени места в анализа на община Белоградчик.
Културното наследство в общината включва едни от най-значимите недвижими
културни ценности в региона и България – от категория с „национално значение“:
 Град Белоградчик – „Белоградчишка крепост” (обявена в Държавен
вестник като две отделни части - Турска крепост южно от града и Римска
крепост „Калето“ в Дамийската махала източно от града, като архитектурностроителни

недвижими

културни

ценности

от

Средновековието

и

Античността). Това е една от най-запазените крепости в България, датираща
от I-ІІІ век след Христа, възникнала като малка крепост-укритие. Строителят
умело е използвал непристъпността на елипсовидната скална тераса “Първа
плоча”

и

организирал

съоръжение,

изпълняващо

отбранителни,

наблюдателни, охранителни и съобщителни функции. Стратегическото и
значение е оценено и от видинския владетел Иван Срацимир /1356-1396/. По
негово време тя е доукрепена и разширена. Белоградчишката крепост е
център на едно от най-мащабните въстания в България от 1850 г.
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 Село Рабиша – Праисторическо, римско и средновековно селище,
пещерата

„Магурата“,

архитектурно-строителна

недвижима

културна

ценност от Античността и Средновековието.
От местно значение са експозициите на Историческият музей – тази на Отдел
„Българска история ХV – ХІХ в. с архитектурно-строителни качества на сградата
(Пановата къща, построена през 1810г. и ценна сбирка от над 8000 експоната), както и
експозицията на Отдел „Природа”, разполагаща с общ фонд от 3000 експоната.
В село Рабиша се намира едно от най-старите килийни училища в България
построено през 1835 г., датиращо от времето на Възраждането, обявено за историческа
недвижима културна ценност с категория „местно значение“.
Културното наследство в общината е концентрирано предимно в град Белоградчик,
с. Рабиша, с. Праужда и с. Гранитово (Карта №9). Недвижимите културни ценности в
общината свидетелстват за историята, бита и културното развитие на местното население
и дават възможност за осъзнаване на културната идентичност на общината.
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Карта 9.Пространствено разпределение на недвижимите културни ценности в
териториалния обхват на община Белоградчик.
Религиозните храмове, обявени за недвижими културни ценности са: църквата
„Свети Георги“, град Белоградчик, църквата „Свети Пророк Илия“, с. Рабиша, църквата
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„Света Троица“, с. Боровица, църквата „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Стакевци и Джамия
„Хаджи Димитър“ в град Белоградчик.
Регионът притежава значителен културен и природен потенциал, който следва да
бъде по-добре експониран за да допринесе за повишаване на социално-икономическото
състояние на общината. Значим потенциал за развитие на специализирана туристическа
дейност имат еко-туризъм, културно-исторически, археоложки и други специализирани
видове туризъм.
Важен обект на културната инфраструктура в общината е Народно Читалище
„Развитие – 1893 г.” в град Белоградчик. То е важен културен обект, който съхранява,
развива и обогатява културния живот, приобщава гражданите към ценностите на науката,
изкуството и културата и съхранява духовния живот и местните традиции и културни
обичаи.
Отдел „Художествен” на Исторически музей на град Белоградчик разполага с над
225 платна - графики и живопис, част от които са рисувани на ежегодно провеждащия се в
Белоградчик и околностите му пленери по живопис.
Нематериалното културно наследство в общината е представено от народните
традиции и културните обичаи. Културният календар на общината обобщава всички
дейности от активния културен живот в общината.
Основни културни мероприятия на територията на община Белоградчик са:
Международен събор на границата между Република България и Република Сърбия при
„Белоградчишки проход” (със старо име „Кадъ боаз“), Фолклорен фестивал „От Тимок до
Искър – по стъпките на траките“, който се провежда с цел съхраняване и популяризиране
на традициите, свързани с автентичния фолклор, Традиционни празници – събори на с.
Рабиша и с. Стакевци /провеждащ се в местността „Бялата вода“ в Стакевския Балкан/.
Културните обекти от национално и местно значение са потенциал, който трябва да
бъде използван за привличане на социално-икономическа активност в общината.
Необходимо е да се изготвят проекти за консервация, реставрация и адаптация на обектите
и интегрирането им в обща мрежа обвързвана със селищната структура в общината. Така
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също е необходимо да бъдат изготвени познавателни туристически пътеки и маршрути и
обособяването на културни зони.
Атрактивността на общината трябва да бъде представена като съвкупност от
нематериално и материално недвижимо и движимо културно наследство. Народните
традиции и културните обичаи са нематериалния ресурс, който може да задържи
посетителите в общината и да повиши нейната атрактивност и качеството на културния
туристически продукт. Основата на съвременния динамичен и развиващ се град са
културните ценности заложени в селищните характеристики на общината. С времето те
биват възстановени, адаптирани и допълвани, което допринася за развитието на общината
като културен център и формирането на културна туристическа индустрия.
Интерпретацията

и

промотирането

на

културното

наследство

днес

е

основополагащ елемент в устойчивото и балансирано териториално и социалноикономическо развитие. Културното наследство е фактор изграждащ позитивни
партньорства между местните общности и бизнеса. Процесите на урбанизация дават
възможност за съчетаване на традиционните дейности носещи идентичността на региона
/културното и природно наследство, историческата памет/ и социално-икономически
дейности в новите урбанизирани територии. Водеща роля в съхраняването, опазването и
адаптирането на културното наследство днес имат хората. Заедно с него те са носители на
историческата памет и древни традиции. Представянето на културното наследство като
дейност, интегрирана в селищната структура на общината придава ново значение и го
представя като ресурс за социално-икономическо развитие. На културното наследство днес
се гледа като на материален и духовен ресурс, който трябва да бъде съхранен, без
изискване за рентабилност на вложените в него инвестиции. Необходимо е създаването на
маркетингова стратегия, която да представя културното наследството на националния и
международния пазар, също така създаване на информационна система на културноисторическите ресурси и иновативни форми за популяризирането му. Дейностите свързани
с експлоатацията на културното наследство в туризма трябва да

бъдат обвързани с
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опазването и съхранението на културните ценности и полагане на необходимите грижи.
Днес можем да разглеждаме развитата културна индустрия като двигател на икономиката
на дадена община и възможност за балансирано и устойчиво развитие.
Представеният анализ на културното наследство се основава на Закона за
културното наследство, който се явява основополагащия документ за опазване на
културното наследство в Република България. Необходимо е да бъде актуализиран списъка
с недвижими културни ценности и включването на нови обекти притежаващи научна и
културна стойност. При актуализацията е необходимо да се вземе предвид степента на
съхраненост на материалната, образната и функционална автентичност. Трябва да бъде
изготвена оценка на научната и художествената стойност на обектите и да се проследи
мястото и значението им в съвременната среда. Важно е да се прецени и доколко обектите
са част от съвременната обществена и културна област /среда/, доколко обогатяват средата
и обществото. Оценката на познавателната стойност показва научния и образователен
потенциал на обектите като свидетелство за развитие на материалната и духовната култура
на обществото. Необходимо е да се оцени утилитарната стойност на обектите, както и до
каква степен те позволяват възстановяване на оригиналните или организиране на нови
функции. Така също трябва да се направи анализ на икономическата целесъобразност с
цел включване в културно историческата индустрия или друга инвестиционна система.
Като цяло е необходимо да се създадат и прилагат специфични правила и
нормативи към ОУП на община Белоградчик за опазване и съхранение на недвижимите
културни ценности, характерния облик на селищната структура и идентичността на
общината и региона.
Освен ЗКН на Република България анализът се базира и на Националната
стратегия за регионално развитие, Национална концепция за пространствено развитие,
Концепцията за културните коридори на Югоизточна Европа, Организацията на
обединените нации за образование, наука и култура /ЮНЕСКО/, Международния комитет
за паметници на културата и забележителни места /ИКОМОС/ и Венецианската харта за
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консервация и реставрация на паметници и забележителни места. Всички те имат за цел да
задават общи принципи и методи за опазване на културното наследство на света, да
обособят културни маршрути в Европа и България, които следват традиционните пътища
свързващи отделните исторически места и зачитане на културното наследство на всеки
един народ и държава осигуряващи движение и обмен между тях.
Реализацията на стратегическите цели и приоритети, заложени в сферата на
културното наследство, се подпомагат от Оперативната програма „Региони в растеж“ 20142020 г. с приоритетни оси заложени в документа – Устойчиво и интегрирано градско
развитие и Регионален туризъм:
Първата ос включва „Опазване, популяризиране и развитие на културното и
природно наследство” със специфична цел „Насърчаване на културния живот в градовете”.
Втората ос включва „Консервация, опазване, популяризиране и развитие на
природно културното наследство” със специфични цели: 1) „Насърчаване на регионалния
туризъм, чрез опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство”
и 2) „Насърчаване на местния икономически потенциал и нови форми на заетост в
регионите”.

Изводи
 Общината притежава значителен културен и природен потенциал, което е
предпоставка за развитие на различни форми на туризъм.
 Значим потенциал за развитие на специализирана туристическа дейност имат екотуризъм, културно-исторически, археоложки и други специализирани видове
туризъм.
 Община Белоградчик има възможност да създаде разнообразни туристически
продукти/пакети, които да стимулират местното социално и икономическо развитие
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5. ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНОСТ И
ДОСТЪПНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА
5.1. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
5.1.1. Транспорт
Транспортната мрежа в община Белоградчик е представена предимно от третокласни
и общински пътища, като дължината на републиканските пътища е 86,36 км, а на
общинските 55,24 км. В близост до града преминава трансевропейският път Е-79, който е
част от транспортен коридор IV, свързващ Дрезден/Нюрнберг — Прага — Виена —
Братислава — Дьор — Будапеща — Арад — Букурещ — Кюстенджа/Крайова — София —
Солун / Пловдив — Хасково — Истанбул. Първокласният път представлява главната пътна
връзка с останалите части на страната.
Третокласната пътна мрежа в общината включва:
- път ІІІ-102- /Димово-Ружинци/-Бела–Белоградчик-Средогрив-Долни Лом- граница
Монтана, дължина 43,4 км. Преди две години завърши поетапната рехабилитация на пътя,
особено с оглед на това, че той ще води до бъдещо ГКПП при с. Салаш с Р. Сърбия. С
изпълнението на проекта пътят ще придобие национално и европейско значение, като това
ще повлияе и върху икономическите и туристически връзки със съседните страни. В
момента е в процес на изпълнение строителството на довеждащия път към ГКПП - Салаш.
- път ІІІ-1401- /Кула-Връшка чука/-Киряево-Раковица-Подгоре-Раяновци-ОшанеВещица-Белоградчик, дължина 44,5км. Пътят е транспортна връзка на прилежащите
населени места с общински центрове Макреш и Белоградчик и второкласен път ІІ-14 до
границата с Република Сърбия. Републиканският път е важен за развитието на туризма,
осъществява връзка до пещера „Магурата” и Белоградчишките скали.
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Достъпът до общината и гр. Белоградчик с ж.п. транспорт е ограничен чрез гара
Орешец (свързана с гр. Белоградчик чрез 11 км общински път).
Състоянието на пътната мрежа се характеризира с малка ширина на настилката,
липса на банкети, тежки ситуационни геометрични елементи, стари съоръжения с
недостатъчна ширина, но сравнително добре поддържана настилка, като в отделни
участъци тя е в много лошо състояние. През изминалия програмен период са взети мерки
за обновяване и отремонтиране на общинската пътна мрежа, като по-конкретно са основно
асфалтирани 2 км до с. Дъбравка, по 3 км до селата Пролазница и Крачимир, напълно са
обновени 0,4 км при с. Струиндол, отремонтирани са 6,5 км (изкърпване на пътища до и в
м. Куцаровци, и до и в селата Върба, Сливовник, Чифлик, Стакевци и Граничак) и са
изкърпени 10 км пътища до село Салаш. Приложените мерки имат положителен ефект, но
е необходимо подобряване на

състоянието на ключови участъци от пътната мрежа,

осигуряващи връзката между населените места, както и достъпът до туристическите
забележителности в района.
Гранично
северозападния

полицейско
дял

на

управление

Стара

02

планина.

ст.
В

Белоградчик,

зоната

за

обхваща

отговорност

част

от

преминава

международният път Е-79, а също така и пътят от ГКПП Връшка Чука с активен
пътникопоток от Сърбия за вътрешността на страната. От началото на 2003 г. ГПУ
Белоградчик преминава на пряко подчинение към РГС Драгоман. Зоната за отговорност на
ГПУ Белоградчик е с дължина 54 618 м. Районът на участъка обхваща част от
северозападния дял на Стара планина - от 500 м. южно от връх “Бабин нос” до “Ломски
дял”.

5.1.2. Водоснабдителна и канализационни системи
В Община Белоградчик има водоснабдителна система, която включва планински
речни водохващания и почти изцяло гравитачни мрежи. Водоизточниците са река
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Чупренска, река Реплянска /за водохващане Репляна – Чупрене/ и река Стакевска за
водохващане от Стакевския Балкан. В общината не е водоснабдено едно населено място с. Сливовник, в което към преброяването от 2011 г. живеят 18 души.
Водопроводните мрежи (външни и вътрешни) са крайно остарели и амортизирани.
Изпълнени са от азбестоциментови тръби преди повече от 45 години. Само 18 км. от
довеждащия водопровод от Стакевския балкан до гр. Белоградчик е от стоманени тръби,
изпълнен през 1989 година. От водоснабдителна група Репляна – Чупрене са водоснабдени
освен община Белоградчик и общините Чупрене и част от Ружинци и Димово, общо 18
населени места. Дължината на водопроводната мрежа в община Белоградчик е 182 км., от
които 85 км. външни водопроводи и 97 км. вътрешна мрежа. Само за град Белоградчик тя е
съответно 68 км., от които 45 км. външни /довеждащи/ водопроводи и 23 км. вътрешна
мрежа. Дължината на довеждащия водопровода от Стакевския балкан е 21 км.
Пречиствателни станции за питейна вода няма. Има изградени само утаители и
хлораторни на водопроводите след водохващанията на р. Чупренска и р. Стакевска.
Повърхностните водоизточници и липсата на пречиствателни станции води до
влошени качества на водата. Водата от водохващане Репляна – Чупрене често пъти по
показател “мътност” не отговаря на БДС “Вода за пиене”. В момента общината с целеви
средства от държавния бюджет провежда процедура по изграждане на пречиствателни
напорни самопречистващи се филтри, които ще бъдат монтирани преди резервоара на гр.
Белоградчик в района на „Белоградчишка крепост”, преди включването в резервоара на
довеждащия водопровод.
Непрекъснато стават аварии и по довеждащите водопроводи и по водопроводните
мрежи в населените места. Загубите на питейна вода са значителни като за 2012 година се
равняват 60,62%.7 Най-големи са загубите в с. Боровица (79,92%), а най-ниски в с. Върба
(27,07%). В село Боровица се обслужват 170 души, докато в с. Върба – 18.

При

отстраняването на авариите в града и селата се руши уличната настилка. Външните
7 ВиК ЕООД – гр. Видин
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/довеждащи/ водопроводи и вътрешната водопроводна мрежа в града и селата се нуждаят
от реконструкция, състояща се в подмяна на етернитовите тръби с нови полиетиленови
тръби. Етернитови са близо 80% от водопроводната мрежа в общината. По-голямата част
от населените места са изцяло с етернитови тръби, като такива са селата Гръничак,
Дъбравка, Крачимир, Ошане, Чифлик, Върба, Сливовник, Салаш, Пролазница, Праужда.
Около 20 % от вътрешната водопроводна мрежа на град Белоградчик е рехабилитирана и е
заменена с полипропилен висока плътност тръби, 40% от водопроводната мрежа
продължава да е от етернитови тръби. Останалата част са стоманени и чугунени.
На територията на област Видин към края на 2012 година има 69 км канализационна
мрежа, която е предимно в градовете Видин и Белоградчик. В град Белоградчик изградени
смесени канализационни системи, в която са включени предимно битови води и са
заустени във водоприемниците без пречистване.

В община Белоградчик над 90% от

населените места са без обществена канализационна мрежа, което е характерно за всички
общини в област Видин.
Дял на
населените
места с
обществена
канализация
Община
2010
2011
Белоградчик 6,3
7,28
Табл. 16. Дял на населените места с обществена канализация
Налице е Програма за опазване на околната среда за периода 2009-2013 година, в която е
предвидено изграждането на пречиствателна станция за питейна вода в гр. Белоградчик и
изграждане на допълнителен колектор и пречиствателна станция за отпадни води в гр.
Белоградчик.

8 Областна стратегия за развитие на област Видин 2014-2020 г.
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5.1.3. Електроснабдителна инфраструктура
Разпределението на електроенергията в община Видин се извършва от „ЧЕЗ
Разпределение България“ АД.

Община Белоградчик е захранена от републиканската

електро енергийна система с две районни подстанции 110/20 кV. В района липсват
електропроизводствени

мощности.

Неелектрифицирани

населени

места

няма.

Електрозахранването е изпълнено въздушно с електропроводи 20 кV и трафопостове
20/0,4 кV. Мрежата ниско напрежение е почти изцяло въздушна. В населените места е
изградено улично осветление. 90% от уличните осветителни тела в града и част от селата
са подменени с енергоспестяващи. Състоянието на съоръженията обаче не отговаря на
изискванията за сигурно и качествено електрозахранване. Мрежата ниско напрежение е
амортизирана със сечения на проводниците, които не отговарят на съществуващото
натоварване и големи загуби на напрежение и енергия, което води до некачествено
електрозахранване и висока аварийност. Изграденото външно осветление е недостатъчно и
в доста лошо състояние. Същото се поддържа от Община Белоградчик, чрез фирма
подизпълнител – „Еко Хит Консорциум” ООД.
Мерки за енергийна ефективност са приложени в сграда на СОУ „Христо Ботев“,
сгради на детска ясла, детска градина и общинска администрация в гр. Белоградчик и ОУ
„Васил Априлов” в с. Рабиша.
Разработена е Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергията от
възобновяеми източници и биогорива

на община Белоградчик за периода 2013-2023, в

която са определени потенциални възможности за използване на ВЕИ в общината.

5.1.4. Комуникационни мрежи, далекосъобщение и пощи
Телефонните, телексни и телефаксни услуги се осъществяват от три цифрови
мултиплекси намиращи се в гр. Белоградчик, с. Стакевци и с. Рабиша. Същите обслужват
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и селата намиращи се около тях. Общият брой телефонни постове в общината е около
3700.
С изключение на няколко гранични села, територията на цялата община има
покритие на действащите национални мобилни оператори.
Общината е покрита с качествен радио сигнал. Без добро покритие с цифров
телевизионен сигнал са Стакевци, Салаш, Боровица, Крачимир, Праужда, Ошане и
Раяновци. До гр. Белоградчик е изградена една от най-големите в страната радио релейна
и телевизионна кула с височина 138 м, като е монтирана нова антенна система, която
приема и предава цифровия сигнал на телевизионното излъчване. До селата Стакевци,
Салаш и Ошане има изградени ретранслатори, които след въвеждането на цифровизацията
на ефирния телевизионен сигнал се използват единствено за покритие на сигнала на
мобилните оператори. Цялостното състояние на общината по отношение обслужването й с
радио-телевизионен сигнал може да се окачестви като средно добро.
Достъп до кабелна телевизия има само в общинският център – гр. Белоградчик.
Налице е местна кабелна телевизия.
Главен интернет доставчик на територията на общината е БТК.

Изводи
 Пътна инфраструктура, осигуряваща достъп до всички населени места, но
части от нея се намират в незадоволително състояние
 Достъпът до общината и гр. Белоградчик с ж.п. транспорт е ограничен чрез
гара Орешец
 Водопроводните мрежи (външни и вътрешни) са крайно остарели и
амортизирани. Реализират се големи загуби на вода;
 Пречиствателни станции за питейна вода няма, но в момента тече процедура
по изграждането на напорен самопречистващ се филтър на довеждащия
водопровод.
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 Повърхностните водоизточници и липсата на пречиствателни станции води до
влошени качества на водата.
 В община Белоградчик над 90% от населените места са без обществена
канализационна мрежа, което е характерно за всички общини в област Видин.
 С изключение на няколко гранични села, територията на цялата община има
покритие на действащите национални мобилни оператори. Налице е местна
кабелна телевизия. Осигурен е интернет сигнал.
 Без добро покритие с цифров телевизионен сигнал са селата Стакевци, Салаш,
Боровица, Крачимир, Праужда, Ошане и Раяновци.

6. АНАЛИЗ НА СЕЛИЩНАТА МРЕЖА И МОДЕЛИТЕ НА
УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА
6.1. Селищна мрежа
Селищната мрежа на община Белоградчик е формирана от 18 населени места, чиито
землища имат обща площ от 412 кв. км. Пространствената и конфигурация е пряко
следствие от влиянието на различни селищно-образуващи фактори, като със съществено
значение в случая се явява специфичният планински и полупланински характер на
преобладаващата част от територията на общината, който е предопределил развитието на
селищата предимно в долините и техните разширения.
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Карта 10. Селищна мрежа на община Белоградчик
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6.2. Териториална структура на общината
Селищната мрежа в източната част на общината е по-добре развита, с по-компактен
характер и със сравнително по-добре запазен демографски потенциал, което се дължи
както на по-добрата достъпност до общинският център, така и до останалата част от
националното пространство. По добре развитата мрежа от населени места в тази част на
общината се обуславя не на последно място от по-добре развитата транспортнокомуникационна мрежа, докато в Западната периферия селищата са развити в „тупикови“
долини, без наличието на субмеридионални връзки.
Тази специфика на пространствената конфигурация на пътната мрежа и
„необлагодетелстваното“ положение

на западната периферна част ясно личи и от

тенденциите в демографското развитие – така например с. Салаш намалява от 1460 жители
през 1934 г. на 171 жители според последното проведено преброяване на страната.
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Фиг. 17. Население по местоживеене през различни преброявания
Като цяло обаче влошената демографска ситуация е характерна за всички населени
места, по-голямата част от които са със затихващи функции, благодарение на
изключително малкият брой население, което почти 100% е в пенсионна възраст.
Почти 80% от населението е концентрирано в общинският център, а останалите 20%
са разпределени изключително дисперсно в 17 населени места. Средният брой население в
населените места е 84 души, който в действителност варира между 280 (с. Рабиша) и 13 (с.
Пролазница).
Изключение не прави и общинският център гр. Белоградчик, който като население
през 1934 г. е бил съизмерим с околните села, а днес се откроява с малко над 5000 жители.
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По отношение на устройството на територията на общината, може да се констатира,
че същото не е актуално както на демографската обстановка, така и на потенциала за
развитие на общината, особено по отношение на уникалните рекреационни ресурси, с
които разполага нейната територия.
Регулационните и устройствени режими на населените места са правени в различни
социално-икономически условия и не са адекватни на съвременното им състояние.

Изводи
 Като цяло селищната мрежа на общината е добре развита, макара и силно
повлияна от пространствената конфигурация на релефа на територията;
 Налице е драстична тенденция на обезлюдяване, която обрича почти всички
селища на изчезване от регистъра на населените места в страната;
 Транспортно-комуникационно по-добрата осигуреност на източната част на
общината е предопределила по компактната и добре развита структура на
населените места, а оттам и по-добрата им свързаност с общинският център;
 Моделът на устройство на територията не е решен чрез единен ОУП на
общината, като съществуващите режими на устройство и регулация са
морално остарели и неадекватни на съвременните условия.

7. ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И РИСКОВЕ
7.1. Съвременни и унаследени проблеми от екологичен характер. Източници на
замърсяване
Основната част от съвременните екологични проблеми в обхвата на територията на
община Белоградчик имат унаследен характер и са свързани с комбинираното въздействие
на природни и антропогенни фактори, а именно:
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замърсяване на атмосферния въздух от промишлеността, транспорта, битовото

отопление, нерегламентираните сметища и инцидентно възникващите пожари;


замърсяване на водите от комунално-битовия сектор, селското стопанство,

нерегламентираните сметища, промишлеността, както и при възникването на условия за
наводнения с повишаване на нивото на твърдия отток на реките;


замърсяване на почвите от селското стопанство, отпадни води от комунално-битовия

сектор, сметищата, строителните дейности и др.
Като проблеми с екологичен характер могат да бъдат посочени нерегламентираната
сеч, неконтролираното събиране на ядливи гъби и билки, бракониерството.
Предвид на силно ограничената съвременна стопанска дейност в обхвата на
Общината като потенциални източници на замърсяване могат да бъдат разглеждани
отделни промишлени предприятия и звена на специализираната инфраструктура:
предприятия от хранително-вкусовата промишленост – млекопреработка (с. Дъбравка) и
винопроизводство (с. Рабиша и с. Боровица); инструментална екипировка и резервни
части за вагоностроителната индустрия (производствена база в гр. Белоградчик и леяромеханичен завод в с. Стакевци); дърводобив и дървопреработване (гр. Белоградчик),
разкомплектоване на МПС (гр. Белоградчик); производство на опаковки (гр. Белоградчик);
търговия с бои и лакове (гр. Белоградчик); общинско депо за битови отпадъци и площадка
за съхранение на Б-Б кубове (гр. Белоградчик); селищни канализационни системи (гр.
Белоградчик и с. Рабиша).
Специално внимание изискват кариерните разработки, сред които кариерите за
габродиабази край с. Ошане и за облицовъчен камък при с. Гранитово.
Като източник на замърсяване, могат да се посочат и дейностите, свързани с
традиционното за района животновъдство – говедовъдство, овцевъдство, свиневъдство,
които понастоящем са сведени предимно до личните стопанства.

113

Този документ е създаден в рамките на проект „Укрепване на капацитета за стратегическо планиране и мониторинг
в процеса по разработване и актуализация на политики в Община Белоградчик”, в изпълнение на Договор № 13-1372/25.10.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Пожарите въздействат отрицателно върху качеството на атмосферния въздух,
биоразнообразието в региона, почвообразувателните процеси, регулирането на водните
запаси, задълбочават ерозията и др. В тази насока се осъществява активна превенция.

7.2. Анализ на състоянието на компонентите на околната среда
7.2.1. Атмосферен въздух
Във връзка с изпълнението на изискванията по Наредба № 12 от 15.07.2010 г. на
МОСВ и МЗ за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово,
бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, община Белоградчик е под
контрола на РИОСВ – Монтана. На територията на Общината няма разположени
стационарни пунктове за наблюдение. В този смисъл контролната дейност е насочена към
проследяване на спазването на нормативните изисквания от предприятията, притежаващи
съответните разрешителни, което се гарантира в т.ч. чрез извършване от страна на
предприятията на собствен мониторинг.
В съответствие с изискванията на Наредба № 7 (ДВ, бр. 45/1999) и Наредба №12 (ДВ,
бр. 58/2010) към Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ)(ДВ, бр. 45/1996)
Изпълнителната агенция по околна среда, съгласувано с РИОСВ – Монтана, е изготвила
списък на районите за оценка и управление на КАВ на територията й, където община
Белоградчик е класифицирана като:
1. Район, в който нивата на един или няколко замърсители са между съответните
горни и долни оценъчни прагове (по чл. 30, ал. 1, т. 3) и
2. Район, в който нивата на един или няколко замърсители не превишават долните
оценъчни прагове (по чл. 30, ал. 1, т. 4).
Обобщените данни на РИОСВ – Монтана за 2012 и 2011 г. показват, че община
Белоградчик е със значително добро качество на атмосферния въздух. Основните
източници на замърсяване са горивните инсталации в комунално-битовия сектор,
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автомобилния транспорт и промишлеността (кариерните разработки, дървопреработката,
пътно-строителни дейности и др.). През зимния отоплителен сезон замърсяването на
въздуха е основно от бита, при отопление на жилища и административни сгради,
транспорта. През топлата част на годината източници на замърсяване са транспорта
(замърсяване на атмосферния въздух с въглероден оксид, бензо(а)пирен, НМЛОС и азотни
оксиди), неподдържаната пътна и прилежаща инфраструктура (ФПЧ10), строителни
обекти, както и случаите на възникване на пожари. Подобни замърсявания могат да се
причислят като такива с краткосрочно влияние по отношение качеството на атмосферния
въздух. Отсъстват данни за замърсявания, постъпващи от съседни общини.
Природно-географските фактори предполагат добри условия за самопречистване на
въздуха. Благоприятно влияние в тази насока имат както много високият процент
естествена горска растителност в пределите на Общината, така и ориентацията на
основните хълмисти и планински ридове по отношение на доминиращия северозападен
въздушен пренос.
7.2.2.Повърхностни и подземни води
Мониторингът на повърхностните води се реализира като част от националната
система за мониторинг на околната среда (НСМОС). Районът се контролира от РИОСВ –
Монтана. В обхвата на община Белоградчик преки наблюдения се провеждат в пункт
язовир „Рабиша”, а за качеството на речните води, отводняващи територията й, може да се
съди по косвени данни от пунктове по реките Арчар и Лом, разположени по поречията им
в съседни общини.
По данни на РИОСВ-Монтана (2011 и 2012 година) се наблюдава стабилизиране на
резултатите при трайна тенденция за повишаване на качеството на повърхностните води, с
малки изключения по отношение на показателите „амоняк” и „нитрати” (поречие на Лом).
По данни на БДУВДР не съществува риск за екологичното състояние на реките в региона.
Замърсяването на повърхностните водни тела е резултат преди всичко от директното
заустване на непречистени отпадъчни води от населените места в Общината, които над
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90% се характеризират с отсъствие на канализационни системи и пречиствателни
съоръжения.

Град

Белоградчик

има

смесена

канализационна

система

(битови,

производствени и дъждовни води) без ПСОВ (предстои изграждане на съоръжението и
реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа). Частичен канализационен колектор
функционира в село Рабиша.
Допълнителни източници на натоварване на водите със замърсители се явяват
земеделската и животновъдната практика (предимно от личните стопанства), отделните
предприятия от млекопреработвателната, дървопреработвателната промишленост и
промишлеността за строителни материали. Делът на замърсяванията от промишлени
отпадъчни води е относително нисък, което се обяснява с ограничения брой
производствени мощности в Общината.
В същото време, поддържането на качеството на речните води се затруднява от
естествени природни фактори, свързани с характеристиките на речните долини и техните
водосбори – изразителен асиметричен профил със стръмни, дълбоко врязани в релефа
десни брегове, промени в наклона, потенциал за наводнения и склонови деформации,
поройност и др. На това основание реките подлежат на речни корекции, което се отразява
върху

хидроморфологичния

им

потенциал.

Така

например,

БДУВДР

определя

хидроморфологичното общо състояние на водното тяло на Арчар (от извора до село
Арчар, заедно с притоците й) като „лошо”, главно поради ниската оценка за регулация на
речния отток. Проблемите произтичат от промените в морфологичните условия след
изграждането на защитните диги по двата бряга на реката след село Буковец и
завиряването. Водосборната зона на Арчар се определя като „чувствителна”. През 2012 са
извършени проверки за речната проводимост в критични участъци. Благоприятни са
показателите за язовир „Рабиша”.
В изпълнение на Наредба № 12/18.06.2002 г. се извършва контролен мониторинг на
повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване (стопанисвани от
„ВиК” ЕООД Видин). В община Белоградчик се контролират 5 пункта. Измерванията,
осъществени през 2012 г., окачествяват водите като добри по физико-химични и
116

Този документ е създаден в рамките на проект „Укрепване на капацитета за стратегическо планиране и мониторинг
в процеса по разработване и актуализация на политики в Община Белоградчик”, в изпълнение на Договор № 13-1372/25.10.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

микробиологични показатели. Основен източник на замърсяване на питейните води по
територията на Общината е биогенното натоварване (водещо до завишаване на
концентрацията на нитрати във водите) в малките населени места, свързано с
отглеждането на животни и неконтролираното изхвърляне на битови отпадъци.
Състоянието на карстовите води се определя като добро (за 2011 и 2012 г. при пункт
Рабиша), което се благоприятства от затруднения обмен с повърхностните води.
Язовирите в Общината отговарят на изискванията за ІІ-ра категория води.
Изключение прави яз. Дъбравка, който като приемник на битовите отпадни води на гр.
Белоградчик е с отклонения в качеството на водите. Язовирът е изграждан за напояване и
след отпадане на нуждата като такъв е бракуван.
Водните ресурси на общината се формират основно от речни води. Те се използват
включително и за питейно-битово водоснабдяване, което изисква засилен контрол върху
качеството им. В същото време по територията липсват изградени и функциониращи
пречиствателни станции за питейни води и за отпадни води. Контролирането на
замърсяванията се затруднява от липсата на мониторинг на речни води по територията на
общината. Корекциите на речните корита за предотвратяване на рискови явления (като
наводнения и деструкции) също влияят върху качеството на водите и ограничават
самопречиствателната им способност.
Подземните запаси от карстови води имат ограничено значение за стопанството на
общината. Те се отличават с добро качество, но имат малък дебит.
7.2.3. Земи и почви
Мониторингът върху качеството на почвите в Община Белоградчик е организиран в
пунктове, определени от ИАОС към МОСВ в зависимост от източниците на замърсяване.
По данни на РИОСВ – Монтана през последните години се затвърждава тенденцията за
намаляване на замърсяването на почвената покривка. Спазването на нормативните
изисквания при осъществяването на производствените дейности води до минимизиране на
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негативните процеси и явления. Не се наблюдава замърсяване с тежки метали и
металоиди.
Един от основните замърсители на почвите е торовият отпад от личните земеделски
стопанства. През последните години се забелязва намаляване на замърсяванията
вследствие на превантивния контрол съгласно изискванията на законодателството и
прилагането на добри земеделски практики.
В процес на разрешаване са проблемите, свързани с отстраняването на
потенциалната опасност от замърсяване на околната среда с пестициди и увреждането на
човешкото здраве. В землището на гр. Белоградчик е разположено депо за съхраняване на
пестициди в 28 контейнера тип „Б-Б” куб. Няма данни за замърсяване с продукти за
растителна защита. Не са констатирани натоварвания с органични замърсители.
Нарушените терени се свързват с разработването на находищата за добив на скална
маса, сред които кариерите „Ошане” и „Гранитово”. Експлоатацията се осъществява на
базата на съгласувани генерален и годишни технически проекти с МОСВ. Кариерата за
гранит (северозападно от гр. Белоградчик) и тази за облицовъчни плочи („Перла”) са
консервирани. През 2012 г. са предприети мерки за укрепване на свлечени земни маси и
възстановяване на повредени пътни участъци в близост до село Праужда.
Проведените изследвания съгласно утвърдена програма за мониторинг – почви II
ниво – Функционална подсистема „Контрол и опазване на почвите от вкисляване” (за 2012
г.) в пункт с. Дъбравка не са установили отклонения. На територията на РИОСВ –
Монтана няма утвърдени от ИАОС пунктове за засоляване на почвите.
Продължават усилията по отстраняване на проблемите със замърсяването на земите и
почвите от нерегламентирани сметища и повторното им натоварване.
Изпълнителната агенция по околна среда (2012 г.) определя територията на
Общината като район, уязвим на средна до умерена ерозия в пределите на Предбалкана (15 т/ха/год) и умерена до висока ерозия в хълмистите земи на прехода към Дунавската
равнина (10-20 т/ха/год). Водно-ерозионни процеси протичат при всички обработваеми
земи над 6º, предимно в северната и югоизточната части на територията. Рискови фактори
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са интензивните извалявания, наводненията и възникването на горски пожари. Силно
неблагоприятно влияние имат последствията от нерегламентирани сечи и прекомерно
пашуване.
Наблюдава се тенденция към спад на промяна на земеделските земи за неземеделски
цели.
Ограничените и косвени данни от мониторинга върху качеството на почвите не
позволява да се формират изводи за състоянието на почвената покривка в общината.
Специално внимание изисква поддържането на терените и ограничаване на натоварването
от страна на личните земеделски стопанства и нерегламентираните сметища. Територията
е рискова по отношение развитието на ерозионни процеси в планински условия.
7.2.4. Биоразнообразие и защитени територии
Богатото флористично и фаунистично разнообразие в пределите на Община
Белоградчик е обусловено от природно-географските характеристики на територията, сред
които: дял на Западна Стара планина с ниска степен на антропогенна трансформация;
отличителни морфоскулптури в релефа на Предбалкана, наличие на карстови процеси и
форми и др. Всички тези фактори са формирали своето отражение върху климатичните и
растителните особености на територията.
Община Белоградчик обединява множество защитени обекти, в т.ч. – част от резерват
„Чупрене”, 4 природни забележителности, 1 защитена местност, както и части от 2 зони за
защита на местообитания и част от 1 зона за защита на птиците, обявени по НАТУРА 2000.
Богатият биологичен ресурс на Общината има и важно стопанско значение.
Икономически значими са дървесните видове, от които се добива дървен материал,
лечебните растения, животински видове с ловно стопанско значение, карстовите
ландшафти и отличителните морфоскулптурни форми в Предбалкана за развитието на
специализирани видове туризъм.
Общината разполага с богати

горски ресурси. Основна отговорност

за

поддържането им има Държавно лесничейство Белоградчик (обединяващо гори и горски
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пасища в общините Белоградчик, Ружинци и Димово). Районът на стопанството
представлява добра база за развитието на дърводобив, туризъм (в много широк спектър, в
т.ч. спелеотуризъм), спорт. Държавното дивечовъдно стопанство „Миджур” създава
отлични условия за развитие на ловния туризъм. Реките, наред с язовирите и
микроязовирите, намиращи се на територията, предлагат добри условия за провеждане на
любителски риболов и спорт. От Лесничейството установяват някои негативни промени в
санитарното състояние на горите от последните години. Те се отнасят преди всичко до
културите и насажденията, разположени в ниския хипсометричен пояс. Забелязва се
съхнене в буковите дървостои и заболявания в издънковите дъбови гори, които се
обясняват с неблагоприятните климатични условия и неправилното стопанисване.
Ползването на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти общинска
собственост е съгласувано с изискванията на ЗЛР. Опазването и поддържането им подлежи
на регулярен контрол.
Сериозна заплаха за биоразнообразието на Общината представляват незаконното
изсичане на горите за огрев, бракониерството, сезонните и умишлените пожари,
неконтролираното събиране на ядливи гъби и билки, нерегламентираното пашуване.
Внимание изисква нарастващият проблем с разпространението на инвазивни видове. От
голямо значение за опазване на биологичното богатство на Общината е повишаването на
информираността и общественото съзнание на населението.
Общината се отличава с богато биологично разнообразие. От икономическо
значение са горските ресурси, лечебните растения, животински видове с ловно стопанско
значение, карстовите ландшафти, предполагащи развитието на широкоспектърен туризъм.
Наред с материалните ресурси следва да се отбележи високата значимост на
поддържащите и регулиращите функции на горите, защитените територии и защитените
зони по отношение на природните баланси, качеството на водите, атмосферния въздух и
почвите, предотвратяването на рискови явления като пожари, ерозия, гравитационна
деструкция и др.
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7.2.5. Зелени площи
Зелената система на Община Белоградчик е предназначена да подобрява жизнената
среда и облика на населените места на общината чрез поддържане на екологична,
рекреативна,

естетическа

и

защитно-мелиоративна

функции.

Изграждането,

стопанисването и опазването й се изпълнява в съответствие с Наредба №14 от Общината.
По инициатива на двете съседни погранични общини Белоградчик и Княжевац, и с
участието на горските им стопанства, през 2011 г. е създаден приятелски парк между
България и Сърбия в граничната зона край „Белоградчишки проход” (старо име „Кадъ
боаз”). Акцията е посветената на Международната година на гората.
През 2012 г. са положени усилия за привличане на средства по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”, които са използвани за поддържане на паркове,
градинки и зелени площи в селата Рабиша, Салаш, Чифлици, Боровица и Дъбравка.

7.3. Анализ на факторите на въздействие
7.3.1.Отпадъци
В системата за организирано събиране и извозване на отпадъците са обхванати
всички населени места в Община Белоградчик. Системата се обслужва от дружество
„ЕКО-ТИТАН” ЕООД. Събирането на ТБО става по определена в договора за възлагане на
услугата честота.
На територията на Общината няма изградена инсталация за предварително третиране
на отпадъците, поради което всички генерирани битови и производствени отпадъци се
депонират. За тази цел се използва общинското депо за битови отпадъци, разположено в
землището на град Белоградчик. Депото е в експлоатация от 1980 година и е с обща площ
от 16,3 дка при проектен капацитет е 105 000 м3. То е със силно ограничен остатъчен обем
и не може да бъде ефективно използвано. Актуалното му състояние не съответства на
изискванията на Наредба №12 за площадките за разполагане на съоръжения за третиране
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на отпадъци (ДВ, бр. 152 от 22.12.1998). Поради липса на реална алтернатива към
настоящия момент не е разработван план за закриването му. След изграждането на
регионалното депо за битови отпадъци – Видин, и след преустановяване на дейността на
общинското депо, ще бъде търсено финансиране за актуализация и изпълнение на
предварително изготвен подробен технически проект за цялостната му рекултивация от
2007 г..
След началото на експлоатация на регионалното депо във Видин се очаква и
разрешаване на въпросите с третирането и транспортирането на производствени и опасни
отпадъци (съгласно Наредба - ДВ, бр.29 от 30.03/1999). Опасните отпадъци на територията
на Общината са с ограничен обем и се генерират предимно от Многопрофилната болница
за активно лечение в град Белоградчик. Производствените отпадъци се формират основно
от предприятията в дървопреработващата и шивашката промишленост.
Общината не разполага с депо за строителни отпадъци и земни маси. Същите
временно се съхраняват на депото за битови отпадъци. На територията на РИОСВ –
Монтана съществува само едно депо за строителни отпадъци - в гр. Видин. Към момента
няма подобни депа, които да се намират в процес на изграждане или за които да има
проектна готовност. Общините под контрола на РИОСВ – Монтана не разполагат с
инсталации за предварително третиране на строителните отпадъци. Не са предприети или
планирани действия от страна на общините или частния бизнес относно въвеждане на
алтернативи на депонирането, специализирани технологии, инсталации и съоръжения за
преработване и/или рециклиране на строителни отпадъци с цел тяхното оползотворяване,
посредством повторното им влагане в строителството.
През 2009 година Община Белоградчик е прекратила договора с «ЕКОПАК
БЪЛГАРИЯ» АД за разделно събиране, съхранение, сортиране и обработка на отпадъци от
опаковки, образувани в домакинствата, административните учреждения и търговските
обекти на нейната територия. Проектът е включвал разполагането на 87 броя пластмасови
цветни контейнера със специализирани отвори за отделните видове опаковки с обем 1,1
м3, разпределени в 29 комплекта, които са обслужвали жителите на град Белоградчик.
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Полагат се постоянни грижи за почистването на установени нерегламентирано
замърсени територии във всички населени места в Общината. Площадките, определени за
растителни отпадъци и оборски тор в населените места, които се ползват и за други видове
отпадъци, се почистват своевременно. Те се събират и извозват два пъти годишно с
техника, а по-дребните отпадъци се почистват от местните жители, които работят по
програми за заетост. Следи се за недопускане на вторични замърсявания.
7.3.2. Управление на отпадъците
Община Белоградчик изпълнява „Програма за управление на дейностите по
отпадъците 2008-2013” приета от Общинския съвет с Решение No188/26.01.2009.
Предстои актуализирането й в съгласие с разпоредбите на новия ЗУО (ДВ,
бр.53/13.07.2013).
В програмата са предвидени мерки за намаляване или ограничаване образуването на
отпадъци, както и на степента на тяхната опасност; оползотворяване; екологосъобразно
обезвреждане; почистване на старите замърсявания с отпадъци. Основно значение за
реализирането на програмните намерения има изграждането регионалното депо в
землището на село Жеглица (на 13 км от Видин), което ще обслужва всички общини на
територията на област Видин, в т.ч. община Белоградчик. Проектът за Регионалното депо
се изпълнява по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”,
съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на
Европейската общност. Предвидено е на депото да се изградят инсталации за
предварително третиране на строителни отпадъци и компостиране на биоразградими
отпадъци. За експлоатацията на депото е издадено комплексно разрешително с решение на
министъра на околната среда и водите.
В същото време, пренасочването на отпадъците, продуцирани от община
Белоградчик към регионалното депо във Видин е свързано с проблеми, обусловени от
голямата териториална отдалеченост на обекта. Извозването на отпадъците на подобно
разстояние ще оскъпи услугата, и съответно таксата за смет. На това основание Общината
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работи за инициирането на практически решения, в това число върху идейно предложение
за изграждане на претоварна станция в терена на настоящото сметище на Белоградчик.
7.3.3. Акустична среда
В Община Белоградчик не съществуват предпоставки за голямо шумово натоварване.
Наличните пътни артерии не могат да бъдат класифицирани като силно натоварени и не
представляват сериозен проблем по отношение на шумовото замърсяване на околната
среда. В промишлените предприятия в град Белоградчик и в малките населени места
шумът се ограничава в границите на конкретното производство или дейност и е в съгласие
с Наредба 7 за Хигиенно-защитните зони. Предприятията, попадащи в обхвата на
комплексния разрешителен режим, както и разположените в близост до жилищни райони,
извършват собствен периодичен мониторинг на шума, излъчван в околната среда.
Наличните кариери на територията на Общината са потенциален източник на шум,
но шумовото натоварване се ограничава до месторазположението на добивните и
преработвателните обекти.
7.3.4. Природна и техногенна радиоактивност
Радиационният контрол се осъществява в три локални мониторингови станции Монтана, Видин и Вълчедръм, които са част от Националната автоматизирана система за
непрекъснат контрол на радиационния гама-фон.
По данни на РИОСВ Монтана (към 2012 година) не са констатирани отклонения от
естествените стойности и надфонови превишения.

7.4. Мерки и мероприятия, свързани с опазване на околната среда
Структурите в Община Белоградчик, които носят отговорност за дейностите по
опазването на околната среда са: Община Белоградчик (в която работи еколог); Общински
съвет; ДГС „Белоградчик”. Изпълняват се изискванията, касаещи опазването и
подобряването на компонентите на околната среда, засегнали в „Програма за управление
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на дейностите по отпадъците в община Белоградчик 2008-2013 г.” и „Програма за опазване
на околната среда на община Белоградчик 2009-2013 г.”. Предстои актуализацията им.
Общината работи върху Краткосрочна (за периода 2013-2016 г.) и Дългосрочна програма
за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на
община Белоградчик 2013-2023 г.
Със съдействието на Оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013” през 2011
г. са реализирани проекти по „Подготовка на проектно предложение за реконструкция на
част от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Белоградчик” и „Подготовка на проектно
предложение за изграждане на довеждащ колектор и пречиствателна станция за отпадни
води (ПСОВ) – гр. Белоградчик”.
През 2013 г. Общината е предприела необходимите действия за оползотворяване на
възможностите, предоставяни от „Програмата за развитие на селските райони 2007 –
2013”, и бъдеща реализация на подготвени технически проекти и внесени проекти в ДФЗ,
но не получили финансиране, поради изчерпване на финансовия ресурс за: Реконструкция
на вътрешна водопроводна мрежа на с. Рабиша (ІІ етап), с. Стакевци, с. Дъбравка и махала
Извос към с. Чифлик, община Белоградчик; Създаване на парк "Приказни герои” (за
насърчаване на туристическите дейности); Подобряване средата на живот на населението
чрез рехабилитация на улица, площад и обществени зелени площи в гр. Белоградчик.
Сред приоритетните проекти за Общината е националния проект за изграждането
на нов път и ГКПП на българо-сръбската граница при Салаш–Ново корито. В проекта е
предвидена рехабилитация и реконструкция на Път III-1102 „Арчар – Извор – Димово –
Острокапци – Кладоруб – Салаш – граница с Република Сърбия” в частта му от с. Салаш
до границата с Република Сърбия. През 2012 г. бе изпълнен и друг важен национален
проект за рехабилитация на път ІІІ-102 в участъка Бела – Белоградчик - Извос.
От 2012 г. на територията на общината работи първата фотоволтаична система с
мощност 112,8 kW, изградена в землището на с. Вещица. Дългосрочната програма на
общината за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и
биогорива (за периода 2013-2023 г.), в частта въвеждаща използването на термични
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слънчеви колектори, включва общински сгради, потребяващи електроенергия или течни
горива за производство на гореща вода. Добър пример за това са сградите на СОУ „Христо
Ботев” гр. Белоградчик и ОУ „Васил Априлов” с. Рабиша.
По някои от сериозните геоекологични проблеми в Общината се очаква положително
развитие, което се свързва с реализацията на ключови проекти с общинско, надобщинско и
регионално значение за периода 2014-2020 г., заявени в Стратегията за развитие на Област
Видин.
Основно значение за развитието на общината има поддържането и опазването на
естествените й природни ресурси. В тази връзка приоритетно значение за отстраняването
на наличните екологични проблеми имат:


изграждането на регионално съоръжение за управление на отпадъците, с което
да се разрешат проблемите със замърсяването на почвите и водите в
общината;



изграждането на селищни пречиствателни станции за отпадни води;



реконструкции на селищната водопроводна мрежа;



управление на рисковите явления, свързани с наводнения, свлачища и други
форми на деструкция на терените;



опазване на почвените ресурси от ерозия и деструкция;



опазване на естествените горски системи, които имат стабилизиращо влияние
за формирането на водните ресурси и поддържането на почвеното плодородие.

8. АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
Община Белоградчик работи за устойчивото изграждане на институционален
капацитет и за подобряване процеса на управление на модерна и ефективно
функционираща административно-териториална единица. Служителите на общинска
администрация непрестанно повишават своя административен капацитет, в стремежа си за
въвеждане и прилагане на добри практики в сферата на административното обслужване
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като показателно за това са управлението и разработване на проекти съфинансирани от
структурните фондове на ЕС.

8.1. Административно обслужване
Представителите на общинска администрация се стремят към предоставяне на ясна,
лесно разбираема, пълна и точна информация на гражданите като за тази цел използват на
всички възможни канали за информация – информационни табла, брошури, медии,
Интернет – пространство, телефони. Община Белоградчик прилага

опростени и

оптимизирани процедури, съответстващи на потребностите на гражданите. Предоставя се
еднакъв достъп до услугите и равнопоставено отношение към всички граждани,
независимо от техните потребности, социално положение, образование, възраст, пол,
етнически произход и религиозни убеждения. Регулярно се отчитат и запознават всички
заинтересовани страни с постигнатите резултати, спрямо заложените цели и показатели на
Община Белоградчик. Поддържа се постоянна обратна връзка с гражданите за измерване
на тяхната степен на удовлетвореност от качеството на обслужването и непрестанното
подобряване на работните процеси. Резултатите от тези проучвания периодично се
публикуват чрез различните канали за информация.

8.2. Структура на администрацията
Администрацията

на

Община

Белоградчик

е

разпределена

на

обща

и

специализирана. Общата администрация осигурява технически дейността на органите на
местната власт и на специализираната администрация

и извършва дейности по

административното обслужване на физически и юридически лица. Специализираната
администрация подпомага осъществяването на правомощията на органите на местната
власт. Администрацията е организирана в две дирекции („ФСД и АПОН“ и „Устройство
на територията и стопански дейности“) и пет отдела („АПОН“, „Финанси и приходи“,
„Програми, проекти и обществени поръчки“, „Управление на заетост по програми и
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проекти“, „ТСУ управление на общинска собственост гори“), в съответствие с приетата от
Общинския съвет структура (Фиг.17). Общата численост на администрацията е 65 щ.бр.

Фиг. 18. Структура на общинска администрация в Община Белоградчик

8.3 Прилагане на политики
Всички принципи и стандарти по отношение на административното обслужване,
информационните и комуникационните канали са описани в Хартата на клиента и
оповестени чрез интернет страницата на Община Белоградчик. Сред основните цели са
включени предоставяне на ясна и точна информация за мисията на общината в услуга на
собствените й граждани и за предоставяните от администрацията услуги на гражданите и
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юридическите лица, идентифициране на проблемите на гражданите и предоставяне на
професионални консултации за нормативните условия и реда за заявяване и получаване на
административни

услуги,

осигуряване

на

максимална

достъпност

на

услугите,

ограничаване на условията и предпоставките за корупционни действия и прояви от страна
на служителите. Заложените принципи на служителите от администрацията работят и
действат при абсолютно спазване на законите в Република България. Служителите в
администрацията осигуряват своевременност и бързо действие при предоставянето на
услуги в рамките на нормативно установените срокове. Администрацията осигурява пълна
откритост на действията си и достоверност на фактите и обстоятелствата, които
удостоверяват.
Общинска администрация на община Белоградчик работи за въвеждането на
съвременни технологии за обслужване на бизнеса и гражданите. За реализирането на тези
цели е създаден Център за административни услуги и информация с работно време от
08:00 – 17:00 ч., който е на разположение за гражданите без прекъсване.
През 2006 г. в общината е въведен Етичен кодекс, който регламентира принципите и
нормите на поведение на представителите на изборни длъжности в ръководството на
община Белоградчик, както и на служителите от общинска администрация, във връзка с
осъществяване на дейностите и инициативите за местно икономическо развитие.
Устройственият правилник, утвърден на 18.10.2012 г. от кмета на общината г-н Борис
Николов, определя организацията на дейностите и функционалните задължения на
административните звена в общинската администрация на Община Белоградчик.
Процесите в администрацията са съобразени и с разработената Система за
финансово управление и контрол (СФУК), въведена на 14.04.2012 г. със заповед на кмета
на община Белоградчик. Нейното прилагане се съобразява с изискванията на Закона за
финансово управление и контрол в публичния сектор, Закона за вътрешния одит в
публичния сектор, както и подзаконовите нормативни документи. Това е продиктувано от
стремежа на ръководството на общината да отговори на нарастващите изисквания на
населението за по-добро качество на оказваните от общината услуги. За гладкото
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протичане на счетоводните процеси в Общината е изготвена специализирана Счетоводна
политика на Община Белоградчик, целите на които са систематизация на активите,
собствения капитал и пасивите на Общината, систематизация на разходите и приходите,
както и изготвянето на годишни финансови отчети.
Общинска

администрация

Белоградчик

непрестанно

работи

за

повишаване

качеството си на обслужване и ефикасността на работа, като за тази цел през последния
програмен период Общината е работила по изпълнението на проекти финансирани от ОП
„Административен капацитет", както и успешно е изпълнявала проекти по останалите
оперативни програми.
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9. SWOT – АНАЛИЗ
СЛАБИ СТРАНИ

СИЛНИ СТРАНИ











Наличие на благоприятни природогеографски условия: горските ресурси,
плодородните почви, атрактивните (за
туризъм) релефни форми на Предбалкана;
Много добро екологогично състояние на
водите и въздуха в общината
Наличие на полезните изкопаеми :
инертни и облицовъчни материали;
Благоприятни условия за отглеждането на
зърнени, фуражни, технически култури и
трайни насаждения;
Наличие на архитектурно-исторически и
природни забележителности, създаващи
условия за развитие на различни видове
туризъм и за създаване на разнообразен
туристически продукт;
Богат културен календар - народни
традиции и културни обичаи.
Най-висок коефициент на икономическа
активност и най-висок коефициент на
заетост сред общините в област Видин
Добре
развита
преработващата
промишленост (лека и хранително-вкусова
промишленост);




















Периферно местоположение, обуславящо
изолация от стопанска и друга антропогенна
дейност
Общината се отличава с относителна
изолация
в
транспортно-географско
отношение;
Разнообразният релеф на територията създава
определени затруднения за изграждането и
поддържането на стопанската инфраструктура
– транспортна, хидроинженерна, и пр.
Почвите в района са силно уязвими на ерозия
и деградация;
Неблагоприятна бизнес среда в общината;
Ниска
конкурентоспособност
на
предприятията и малки възможности за
инвестиции и внедряване на иновации;
Недостатъчна материално-техническа база за
поемане на туристопотока;
Недобра
техническа
инфраструктура,
неподдържана
пътна
и
прилежаща
инфраструктура;
Висок коефициент на безработни от ромската
етническа група
Липса на квалифицирани кадри, включително
в сферата на туризма
Застаряващо население на общината
Тревожно висок отрицателен коефициент на
естествен прираст;
Влошена
образователна
структура
на
населението в общината
Липса на адаптация /социализация/ на НКЦ в
селищната структура.
Липса на формирани културни зони;
Липса на маркетингова стратегия;
Липса на обособени културни пейзажи.
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ВЪЗМОЖНОСТИ















Наличен потенциал за използването както
на ветровата, така и на слънчевата
енергия в качеството им на възобновими
източници на енергия.
Наличен потенциал за използването на
подземните карстови води, които са с добро
качество, но малък дебит.
Възможности за развитие на биоземеделие
Възможности за развитие на екотуризъм и
специализирани видове туризъм, спорт –
лов
и
риболов,
ориентиране,
спелеотуризъм, водни спортове и др.
Има добра възможност за обвързване на
продукцията на селско стопанство- ХВПтуризъм;
Възможности
за
разширяване
на
туристическия продукт с цел преодоляване
на
сезонността
на
туристическото
предлагане;
Раздробеност на селското стопанство
Изграждане на туристически маршрути и
културна индустрия;
Създаване на информационна система на
културно историческите ресурси;
Изграждане на партньорства между
местните общности и бизнеса;
Използване на финансовите инструменти
на ЕС за успешна реализация на проекти в
областта на природното и културно
наследство.

ЗАПЛАХИ











Предпоставки за активно протичане на
ерозионни процеси с негативно влияние
върху стопанисването на земите;
Опасност от свлачища и срутища по
склоновете на реките
В средата на неогенски пясъци и
палеозойските
метаморфни
материали
съществуват условия за формиране на гъста
долинно-ровинна мрежа и активни ерозионни
процеси
Опасност от наводнения
Наличен нерегламентиран добив на инертни
материали, с негативни последствия върху
околната среда.;
Риск за засилване на водно-ерозионните
процеси, допълнително усложнен от рискови
фактори като интензивни валежи, горски
пожари, наводнения, нерегламентирана сеч и
пашуване;
Опасност от обезлюдяване на населени места;
Невъзможност за обвързване на нематериално
и материално недвижимо и движимо
културно наследство.

Според направения анализ са идентифицирани общо 44 фактора, от които 8 се
класифицират като силни страни, 17 като слаби, 11 са възможности и 8 – заплахи.
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Класификация на факторите Брой

на

Процент към

характеристиките

общия брой

Възможности

11

25%

Заплахи

8

18%

Силни страни

8

18%

Слаби страни

17

39%

Общо

44

100%

Фактори

Вътрешни (S/W)

Външни (O/T)

Общо

Положителни (S/O)

8

11

19

Отрицателни (W/T)

17

8

25

Общо

25

19

44

На база на установените съотношения, бихме могли да генерираме следния профил на
SWOT факторите:
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Фиг.1. SWOT профил фактори
Триъгълникът, сключен между точките, изразяващи оценките на слабите страни и
възможности е най-голям, затова следва да се предприеме „Отбранителна стратегия“.
Съгласно тази стратегия се приема, че организацията е слаба, но пък външната среда е
благоприятна – това съчетание показва, че трябва да се предприеме стратегия, свързана с
укрепване на организацията чрез вътрешноорганизационни промени.
Това означава, че стратегиите, които са типични за тази ситуация са концентрация на
усилията в най-важните приоритетни области в които общината е силна и за които
съществуват благоприятни възможности за развитие – икономическо развитие, с
приоритет в туризма, развитие на техническата и социална инфраструктура и човешки
потенциал.
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II. СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК
Стратегическата рамка на Общинският план за развитие на Община Белоградчик
за програмният период 2014-2020г. представлява функционалният отговор на оценените
налични сравнителни предимства, потенциали и ресурси на територията на общината,
идентифицираните проблеми и лимитиращи развитието фактори. Същата в голяма степен
съответства на заявените нужди и желания на местната общност и балансира между
интересите на

заинтересованите страни. Изхождайки от тези основни моменти са

определени основните елементи на рамката:

Визията за развитие на общината,

стратегическите цели, приоритети и конкретни мерки, около които ще бъде
организирано и структурирано развитието на община Белоградчик през следващия
програмен период.
Чрез така определената като структура и обхват стратегическа рамка ще се осигури
необходимата планова основа за развитието на общината през програмния период 20142020г. В този смисъл същата представлява основният инструмент за пространствена и
времева координация, интеграция на политически усилия и стратегически цели,
приоритети и конкретни мерки и проекти, насочени към устойчиво подобряване условията
за живот и бизнес в рамките на Община Белоградчик. Така определеният инструмент е
разработен в светлината на философията на стратегическото планиране и управление на
територията, които изискват:


Съобразяване с общностната, национална и регионална стратегическа рамка на
политиката за регионално развитие;



Пълно съответствие с

изискванията на

съществуващия нормативен,

икономически, социален и организационен контекст;
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Определяне на реалистична и същевременно широко приета от местната
общност Визия за развитие;



Ефективно ангажиране на заинтересованите страни в процеса на разработването
и актуализацията;



Стратегическата рамка следва ясна логика, основана на реалните дадености и
проблеми в развитието на общината;



Наличието на работещ механизъм за приложение, позволяващ проследяването
на постиганите резултати вследствие на осъществяването на стратегическият
документ;



Осигуряването на ефективна система за наблюдение, контрол и оценка на
прилагането на общинския план и неговата стратегическа рамка.

За да се осигури спазването на тези основни принципи, настоящата стратегическа
рамка е разработена в светлината на интегрираното прилагане на два логически обвързани
подхода- системен и поетапен (стъпка-по-стъпка), които пряко произтичат от
спецификата на задачата и свързаните с нея работни процеси.
Системният подход до голяма степен отразява необходимостта процедурата по
изготвяне на ОПР на община Белоградчик да се отнася към територията на общината не
фрагментирано и изолирано, а като система от взаимосвързани, взаимозависими и
взаимодействащи си компоненти. Това от своя страна означава, че процедурата не следва
да има „еднопосочен“ характер по отношение на изготвяните компоненти на
стратегическия документ, а напротив - да предполага наличието на множество обратни и
прави връзки в процеса на тяхното разработване.
Поетапният подход е водещ сред прилаганите подходи в стратегическото
планиране. Причината за това е най-вече свързана с естеството на етапа, в който се
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извършват този вид процедури, а именно поетапното изготвяне на стратегическия
документ, което изисква прилагането на комплексна методология, синхронизирана с
цикъла на изготвяне на документа. Прилагането на този подход има и друго основно
предимство - самото аналогично следване на процедурата по изготвяне на стратегическия
документ улеснява по-доброто разбиране на процесите и проблемите на неговото
изготвяне, което се отразява позитивно върху качеството на стратегическия документ като
цяло.
В основата на процеса на разработване на ОПР на община Белоградчик и
неговата стратегическа рамка стои разбирането, че развитието на територията
представлява сложен, пространствено-детерминиран процес, който се задвижва от
нуждите и желанията на местната общност, съобразен е с наличните сравнителни
предимства, потенциали и проблеми на територията и се осъществява чрез прилагането на
логически обоснована стратегия, конкретизирана в специфични модели за устройство и
ползване на територията.
Опорните точки, около които е изградена стратегическата рамка на
Общинския план за развитие на Община Белоградчик са:


Наличните сравнителни предимства и ресурси на територията на общината:
-

Впечатляващите, разпознаваеми, добре пространствено групирани и
силно атрактивни туристически ресурси, природни дадености,
исторически и архитектурни обекти, които са предпоставка както за
генерирането на инвестиционен интерес, така и за развитието на
печеливш и устойчив туризъм;

-

Високо качество на компонентите на околната среда, липса на големи
замърсители и съхранено биоразнообразие, възможности за земеделие,
развивано на основата на устойчиви и биологични практики;
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-

Човешките

ресурси:

независимо

от

тяхната

лимитираност

и

непрекъснатата тенденция за намаляване на населението, човешкият
капитал е факторът, който е определящ за развитието на общината.
Същият следва да бъде опазван, развиван и адекватно реализиран.
-

Изграден

административен

капацитет

на

общинската

администрация за работа и ефективно усвояване на средствата от
структурните фондове на ЕС, който стои в основата на доброто
позициониране на общината в регионален план в това ключово за
развитието й направление;
-

Независимо от силната периферност на територията, нейната
географска локация има и своите силни страни - близост до Видин,
добра

достъпност

сътрудничество

и

до

София,

реализация

възможност
на

продукта

за

трансгранично

„Белоградчик“

в

наднационален контекст;
-

Наличен потенциал за развитие на модерна, но компактна индустрия,
съответстваща на демографския и социално-икономически профил на
общината;

-

Добри възможности за ресурсно осигуряване на развитието на
общината: Програма за развитие на селските райони, финансирана от
Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет,
Оперативните

програми,

финансирани

от

Европейския

фонд

за

регионално развитие, Европейския социален фонд и държавния бюджет,
Наличието на специална стратегия за Северозападния район със
собствена ресурсна осигуреност и др.
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Сериозните

структуроопределящи

проблеми,

явяващи

се

основните

ограничители в развитието на община Белоградчик
-

Силно ограничените възможности на общината за справяне с
демографската криза, която в рамките на Община Белоградчик е
достигнала критични стойности, които са определящи за развитието и
устойчивостта на селищната мрежа и жизнеспособността на местната
икономика;

-

Липса на адекватен модел за устройство на територията, чрез който
ефективно да се „отключи“ потенциала на общината за привличане на
инвестиции и развитите на туризма;

-

Периферност,

в

съчетание

с

неадекватна

инфраструктурна

осигуреност, което ограничава конкурентоспособността на общината в
рамките на Националното пространство;
-

Ограничени поземлени ресурси, които лимитират възможностите за
интензивно земеделие;

-

Ниска квалификация на работната сила, задълбочаващи се проблеми,
свързани с образователния статус на населението;

С оглед така очертаната ситуация в общината, стратегията, която служи като
основа за организацията и изграждането на настоящата стратегическа рамка за развитието
Община Белоградчик за периода 2014-2020 г. следва да:
o Заложи на местните потенциали, на местните ресурси и на
сравнителните предимства;
o Да потърси адекватните решения на най-сериозните проблеми;
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o Да осигури видими и бързи резултати, защото общината се намира в
критично състояние по отношение на най-важния фактор, който
определя параметрите на регионалното развитие- демографската
ситуация;
За да се обезпечи изпълнението на тези стратегически намерения е необходимо
постигане на силен фокус в устойчивото подобрение на следните

тематични

направления:


Качествените параметри на средата за живот,

бизнес и рекреация

в

общината;


Обезпечаване на устойчиво и енергийно ефективно развитие икономиката на
общината;



Установяване на ефективна пространствена организация и устройство на
територията, с адекватно инфраструктурно осигуряване;



Ефективно и ефикасно планиране и управление на развитието на общината.
Първото тематично направление е с комплексен характер и има отношение както

към стандарта на живот и развитие на човешкия капитал на общината, така и за нейното
цялостно социално-икономическо и опазване на околната среда по модела на устойчиво
развитие. В тази тематична област с особено значение е опазването и развитието на
човешкия

капитал,

насърчаването

на

предприемачеството

и

подкрепата

за

новосъздадените бизнес субекти, които са основните носители на растежа на местната
икономика.
Второто тематично направление е свързано с особеностите в развитието на
местната икономика и нейната постепенна трансформация от тежък консуматор на
енергия, ресурси и сериозен замърсител на околната среда, в устойчиво развиваща се
съвременна икономическа

система. С оглед наличните проблеми и особености в
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развитието на общината, следва да се заложи на устойчив икономически модел, залагащ
на местните ресурси, с модерни и компактни икономически субекти, осигуряващи
продукция с висока добавена стойност;
Третото тематично направление е свързано най-вече с постигане на логична и
адекватна на развитието на общината пространствена организация, съобразена с
наличните ресурси, тяхното устойчиво и ефективно усвояване, която е осигурена в
достатъчна степен с нужната инфраструктурна база.
Ефективното и ефикасно планиране и управление на територията е свързано
предимно с ролята на местната власт като основен „проводник“ на обществения интерес в
развитието на общината, координиращ и управляващ инвестиционния процес, ефективно
регулиращ развитието на местната икономика и осигуряващ основните административни
и социални услуги на местната общност и бизнеса.
В тази връзка, стратегическата част на ОПР на Община Белоградчик, е
структурирана по следният начин:

Визия за развитие на Община Белоградчик до 2020 г.
Дефинирането на адекватна и съответстваща на нуждите и желанията на
местната общност Визия за развитие на Община Белоградчик през периода 2014-2020
г. представлява основата за „разгръщане“ на настоящата стратегическа рамка,
която синтезира политиката за развитие на общината.
С оглед постигането на реалистичен и адекватен на ситуацията стратегически
документ, Визията следва да очертае не само желаното, но и възможно бъдеще на
общината. Акцентът следва да се постави върху дългосрочните и стратегически
цели, а не върху изолирани, краткосрочни и кампанийни цели и мерки, с бързо
затихващ във времето и пространството резултат.
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В тази връзка, с оглед нуждите и желанията на местната общност и реалностите в
социално-икономически аспект на територията на община Белоградчик, като основа на
настоящия ОПР на Община Белоградчик за периода 2014-2020г, е формулирана следната
визия за развитие:
ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014-2020 Г. ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ИНТЕНЗИВНО ЩЕ УСВОЯВА И
КАПИТАЛИЗИРА СВОИТЕ СРАВНИТЕЛНИ ПРЕДИМСТВА, РЕСУРСИ И ПОТЕНЦИАЛИ , НА ЧИЯТО
ОСНОВА ЩЕ СЕ ТЪРСИ

СТАБИЛИЗИРАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНАТА И УСТОЙЧИВО

ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ЖИВОТ И БИЗНЕС НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ.

ГР. БЕЛОГРАДЧИК СЛЕДВА ДА СЕ РАЗВИВА КАТО ЕДИН ОТ ОСНОВНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА
РАЗВИТИЕ НА

ВИДИНСКА ОБЛАСТ И СЕВЕРОЗАПАДНИЯ РАЙОН, КОЙТО ДА ГЕНЕРИРА

НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ НА ТАЗИ
ЧАСТ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО .

Стратегически цели и приоритети за развитие на Община Белоградчик 20142020 г.
Стратегическата рамка за развитие на Община Белоградчик, за периода 2014-2020
г. се структурира в система от стратегически цели, които конкретизират определената
и възприета от заинтересованите страни и местната общност Визия за развитие на
общинската територия към хоризонта на планиране. Те са насочени към:


Развитието на общината като интегрирана система, състояща се от отделни, но
взаимосвързани и взаимообусловени функционално-пространствени компоненти;



Усвояването на наличните стратегически предимства на територията;



Решаването/смекчаването

на

най-сериозните

проблеми

на

отделните

функционално-пространствени подсистеми в рамките на община Белоградчик
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Определената Визия за развитие на община Белоградчик през периода 20142020 г. ще се осъществява в четири основни стратегически направления,
конкретизирани в следните стратегически цели:

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Интензифициране на социално-икономическото
развитие на общината чрез адекватно и устойчиво ползване на местните ресурси и
потенциали
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Опазване и развитие на човешкия капитал на общината
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Осигуряване на конкурентни условия за усвояване и
опазване потенциала на територията на община Белоградчик
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Устойчиво подобряване на административния капацитет
и административното обслужване в общината

За тяхното постигане са определени основни приоритетни области, които са
изведени на база обективно съществуващите сравнителни предимства, потенциали и
проблеми в рамките на общината.
Приоритети в развитието на града в периода 2014-2020 са определени като следва:


Приоритети към СЦ 1: Интензифициране на социално-икономическото
развитие на общината чрез адекватно и устойчиво

ползване на местните

ресурси и потенциали
-

Подкрепа за развитие на модерно земеделие, с акцент върху
биологичните

и

устойчиви

земеделски

практики,

преработването и реализацията на земеделската продукция;
-

Стимулиране на предприемачеството и развитието на модерна
и компактна индустрия;
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Развитие на печеливш стопански туризъм.

Приоритети към СЦ 2: Опазване и развитие на човешкия капитал на
общината



-

Образование и учене през целия живот;

-

Адекватно социално обслужване на населението;

-

Качествено здравеопазване;

-

Подпомагане на културата и спорта в общината.

Приоритети към СЦ 3: Осигуряване на конкурентни условия за усвояване и
опазване потенциала на територията на община Белоградчик
-

Интегриран

модел

за

устройство

на

територията,

съответстващ на даденостите и потенциалите на общината;



-

Инфраструктурна база;

-

Опазване на околната среда;

Приоритети към СЦ 4: Устойчиво подобряване на административния
капацитет и административното обслужване в общината
-

Подобряване

на

административния

капацитет

и

професионалното развитие на служителите в общинската
администрация;
-

Качествено административно обслужване на населението и
бизнеса.
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Съответствие
Стратегическата рамка на Общинския план е разгледана в контекста на системата от
стратегически и планови документи на различни нива – национално, регионално,
областно. Потърсена е външната съгласуваност на документа, като стратегическите цели
са обвързани с приоритетните за областта, региона, страната и ЕС области за развитие.
Оценява се високо фактът, че е потърсено мястото на документа в системата от
стратегически документи. Документите, с които е потърсена по-тясна връзка, отговарят
на тези, посочени в методическите насоки.
Национална програма за развитие: България 2020
НПР България 2020 е водещият стратегически и програмен документ, който конкретизира
целите на политиките за развитие на страната до 2020 г. Формулираните цели на
правителствените политики ще осигурят постигането на ускорен икономически растеж и
повишаване на жизнения стандарт на българските граждани в средносрочен и
дългосрочен план.9
НПР БГ2020 поставя пред страната 3 стратегически цели и 8 приоритета, като основните
направления са в посока: образование, здравеопазване, социално включване, по-високи
равнища на заетост, регионално развитие, инфраструктура, иновации, аграрен сектор,
административен капацитет и енергийна ефективност.
Община Белоградчик е засегнала в своята стратегическа рамка всички приоритетни
направления от НПР БГ2020. Във фигурата по-долу е описано съответствието на двата
стратегически документа.

9

НПР България 2020
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СЦ1: Интензифициране на

Приоритет 3: Постигане на устойчиво интегрирано регионално
развитие и използване на местния потенциал

социално-икономическото
развитие на общината
чрез адекватно и
устойчиво ползване на
местните ресурси и
потенциали

СЦ2: Опазване и развитие
на човешкия капитал на
общината

СЦ3: Осигуряване на

конкурентни условия за
усвояване и опазване
потенциала на
територията на община
Белоградчик

СЦ4: Устойчиво
подобряване на
административния
капацитет и
административното
обслужване в общината

Приоритет 4. Развитие на аграрния отрасъл за осигуряване на
хранителна сигурност и за производство на продукти с висока
добавена стойност при устойчиво управление на природните
ресурси

Приоритет 5. Подкрепа на иновационните и инвестиционни
дейности за повишаване на конкурентоспособността на
икономиката

Приоритет 1. Подобряване на достъпа и повишаване на
качеството на образованието и обучението и качествените
характеристики на работната сила.

Приоритет 2. Намаляване на бедността и насърчаване на
социалното включване

Приоритет 3: Постигане на устойчиво интегрирано регионално
развитие и използване на местния потенциал
Приоритет 8. Подобряване на транспортната свързаност и
достъпа до пазари
Приоритет 7. Енергийна сигурност и повишаване на ресурсната
ефективност

Приоритет 6. Укрепване на институционалната среда за повисока ефективност на публичните услуги за гражданите и
бизнеса
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Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022
Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012 – 2022 г. е
основният документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за
постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за
преодоляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните различия / неравенства в
контекста на общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен,
устойчив и приобщаващ растеж.
НСРР определя дългосрочните цели и приоритети на политиката за регионално развитие,
която има интегрален характер, дава възможност за координация на секторните политики
на територията и съдейства за тяхното синхронизиране.
Изведените стратегически цели и приоритети на НСРР 2012-2022 са разгледани и в самата
стратегическа рамка на ОПР на община Белоградчик като определящи за насоката на
изведените приоритети.
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Регионален план за развитие на Северозападен район
Регионалните планове за развитие определят средносрочните цели и приоритети за
устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на територията на съответния район
в съответствие с предвижданията на Националната стратегия за регионално развитие и
другите структуроопределящи политики.10
За регионалния план за развитие сравнението е направено с приоритетите и специфичните
цели, на които отговаря ОПР на Община Белоградчик. Наблюдава се съответствие между
ОПР и Регионален план за развитие на Северозападен район 2014-2020:

10

Закон за регионално развитие, изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г.
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III.

ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА,
ОБОБЩАВАЩА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ ЗА
РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА

Основната цел на индикативната финансова таблица е да даде по-обобщена картина за
финансовата рамка на Общинския план за развитие, като представи разпределението на
средствата по цели, мерки, както и по източници на финансиране. Тя обединява
прогнозната стойност на всички проекти от Програмата за реализация на общинския план.
Индикативният характер на финансовата рамка се дължи на липсата на приета
окончателна визия на планираните средства и тяхното разпределение за следващия
програмен период на национално ниво. Общата сума е ориентировъчна и може да
претърпи корекции в зависимост от подходите, които ще се възприемат, промените в
пазарните условия, необходимостта от оптимизиране на предвидените средства чрез
преразпределение между отделните приоритети на базата на аргументирани промени.
Ресурсите за реализацията на плана включват планираните средства за реализацията на
ключовите за развитието на общината мерки и проекти, които разширяват възможностите
за инвестиции и мобилизират допълнителни ресурси в публичния и частния сектор.
Компонентите на индикативната финансова таблица обхващат:


определените приоритети за устойчиво интегрирано местно развитие през периода
до 2020 г., общия и годишния обем на планираните средства за тяхната реализация;



източниците на финансиране за реализация на приоритетите в развитието на
община Белоградчик, като се имат предвид мерките и проектите, които ще бъдат
включени в конкретна програма за реализация на плана;



относителния дял на предвидените средства по източници на финансиране в
общата сума на поетите финансови ангажименти за реализацията на плана.
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Източниците за финансиране на мерките и проектите, предвидени за реализация на
приоритетите на плана са разпределени в три групи финансови източници, както следва:


местни публични източници: общински бюджет, общински или други местни
публични фондове и сметки (бюджетни и извънбюджетни);



външни публични източници: централния (републиканския) бюджет, Структурни
фондове и Кохезионен фонд на ЕС, фондове на ЕС в областта на земеделието/
развитие на селските райони и рибарството, други източници – банки, фондове и
фондации, програми на ЕС, международни финансови институции, средства на
неправителствени организации в обществена полза и др. публични финансови
източници;



частни финансови източници: средства от частни банки, фондове, инициативи,
проекти и средства на частни фирми и неправителствени организации в частна
полза.

Към настоящия момент Финансовата рамка на ОПР на община Белоградчик е 68 515 433
лв, като по разпределение по източници 5% от тях са предвидени от община Белоградчик,
14% от националния бюджет, 81% от европейските структурни и кохезионни фондове.
Най-голяма е стойността на средствата, заложени за Стратегическа цел 3: Осигуряване на
конкурентни условия за усвояване и опазване потенциала на територията на община
Белоградчик, тъй като в нея са съсредоточени повечето инфраструктурни проекти, които
са най-ресурсоемки.
Индикативната финансова таблица е представена в Анекс 1.

151

Този документ е създаден в рамките на проект „Укрепване на капацитета за стратегическо планиране и мониторинг
в процеса по разработване и актуализация на политики в Община Белоградчик”, в изпълнение на Договор № 13-1372/25.10.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

IV. ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА
БЕЛОГРАДЧИК
Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на общинския план за
развитие е неизменна част от цялостната оценка за наблюдение, актуализация и оценка на
ОПР. Чрез нея ще се отчита напредъкът на постигане на поставените цели и приоритети за
развитие по физически и финансови характеристики, като стойностите им могат да бъдат
абсолютни или относителни.
Индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на общинския план за
развитие на община Белоградчик до 2020 г. са структурирани в матрица на индикаторите
(Приложение 2). За всяка приоритетна област в плана са избрани няколко водещи
индикатора за въздействие, а за по-точното и адекватно измерване на прогреса по
приоритетните дейности – към всяка мярка е определен поне един основен индикатор,
който най-пълно съответства на нея. За всеки индикатор са посочени съответните мерни
единици, в които ще бъде измерван, източници на информация (НСИ, община
Белоградчик и др.), периодичността на събирането на информация, базовата стойност за
отчитане изменението на всеки от индикаторите (където е налична такава), прогнозна
целева стойност, която да се постигне в края на периода на ОПР. Някои индикатори не
притежават базова стойност, което се дължи или на липсващата система за събиране на
данните, или на разминаване в данните от различните източници на информация. По тази
причина е подходящо да се разработи и поддържа информационна база за тях в общината,
като така ще се създаде възможност за сравняване и отчитане на напредъка по дейностите
за реализация.
Системата от индикатори е структурирана в две основни направления - индикатори за
резултат – отнасят се до наблюдението и оценката на изпълнението на определените
152

Този документ е създаден в рамките на проект „Укрепване на капацитета за стратегическо планиране и мониторинг
в процеса по разработване и актуализация на политики в Община Белоградчик”, в изпълнение на Договор № 13-1372/25.10.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

приоритети и мерки за развитие на общината и индикатори за въздействие - отчитат
изпълнението на специфичните и стратегическите цели и имат значение за цялостната
оценка на ефективността на избраната стратегия и политика за устойчиво интегрирано
местно развитие за съответния период.
При разработването и прилагането на системата от индикатори за наблюдение и
оценка на изпълнението на общинския план за развитие следва да се имат предвид общите
индикатори в областта на регионалната политика и за постигане на растеж и заетост чрез
структурната помощ на ЕС през периода 2014-2020 г. В тази връзка, освен специфичните
индикатори в матрицата за индикатори са изведени и общи такива, чието изменение също
следва да бъде обект на измерване през следващия програмен период.
Те включват общи показатели, които измерват икономическия растеж, демографското
развитие, инфраструктурната осигуреност на територията, както и състоянието на
околната среда:
Демографски показатели:
 Естествен прираст на населението
 Възрастова структура на населението
 Относителен дял на лицата с висше и средно образование
 Механичен прираст
Пазар на труда
 Равнище на заетост
 Равнище на безработица
 Дял на безработните до 29 годишна възраст от общия дял на безработното
население
 Средна

годишна

заплата

на

наетите

лица

по

трудови

или

служебни

правоотношения
Икономически показатели
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 Нетни приходи от продажби по икономически дейности (хил. лв)
 Разходи за придобиване на ДМА по икономически дейности
 Динамика на чуждестранни преки инвестиции (хил. евро )
 Брой заети по икономически дейности
 Разходи за НИРД по сектори
 Брой средства за подслон в община Белоградчик
 Брой реализирани нощувки, вкл. от чуждестранни туристи
 Брой отглеждани животни
 Обща дължина на реконструирани или подобрени пътища
 Допълнителен брой лица/ дял от населението с подобрено водоснабдяване
 Брой предприятия, получили безвъзмездна финансова помощ
 Брой работни места, създадени в подпомагани предприятия
Околна среда 11
 Относителен дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура,
селища, промишлени обекти);
 Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните територии;
 Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на жител от
населението;
 Разходи за ДМА с екологично предназначение;
 Разходи за ДМА с екологично предназначение на човек от населението;
 Дял от територията с висок риск от ерозия;
 Разходи за енергийна ефективност и ВЕИ – от 2009 г. нов - Степен на постигане на
11

Съгласно седемте индикатора за наблюдение на глобалните цели по околна среда
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националните цели за използване на ВЕИ и енергийна ефективност.

V. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕТО,
ОЦЕНКАТА И АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛАНА
Дейностите по наблюдение и оценка на изпълнението са необходим елемент от
качественото изпълнение на Общинския план за развитие. Те целят да се определи
степента на реализиране на заложените цели и приоритети, като се отчита фактът, че е
необходимо постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране,
програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на местното развитие.
Извършването им гарантира, че при изпълнението на плана ще се следват заложените в
него цели, като в случай на нужда, за постигане на гъвкавост и устойчивост на
политиките, ще се предприемат и необходими мерки за актуализацията им.
За да се постигне ефективно реализиране на дейностите, е необходимо да се
изградят системи за управление и контрол, наблюдение и оценка, които отговарят на
специфичните условия и организация за изпълнение на Общинския план за развитие. В
процеса на реализация на плана е наложително да се спазват принципите на ефективен
финансов контрол, разделение на правомощията при осъществяване на управленските
функции на конкретните дейности, отговорно и добро управление, предотвратяване и
корекция на нередности при изпълнението. Наблюдението на изпълнението на ОПР се
извършва при условия и по ред, определен в Закона за регионалното развитие и
Правилника за неговото прилагане.
Подходите, които ще се използват при реализацията на дейностите по Общинския
план, както и цялостното му изпълнение са следните:
-

кандидатстване по конкретни проекти на база мерките и дейностите от Плана, чрез
използване на възможностите и ресурсите на Оперативните програми, , Програмата
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за развитие на селските райони и други възможни източници на финансиране за
периода 2014-2020 г.;
-

реализация на друга част от мерките и проектите чрез партньорства на местната
власт с частния бизнес и неправителствения сектор.

Принципът на публично-частно партньорство е основата за постигането на резултати по
реализацията на плана чрез двата източника.
Дейностите по наблюдението, актуализацията и оценката на ОПР следва да се
извършват през целия период от изпълнението на плана. За постигането на качествено
управление на тези процеси следва да се предвиди организация на високо ниво и
съответното времево разпределение.
Съгласно Закона за регионално развитие, чл. 23, Кметът на Общината има
задължението да:
…. 2. ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на
общинския план за развитие;
3. организира изграждането, поддържането и оперирането на единната
информационна система за управление на регионалното развитие на територията на
съответната община;
4. представя годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския
план за развитие за одобряване от общинския съвет;
5. осигурява публичност и прозрачност на общинския план за развитие, както и на
действията по реализацията му.
Съгласно правилника за прилагане на ЗРР:
1.

Кметът

на

общината

организира

изработването,

съгласуването

и

актуализирането на общинския план за развитие.
2.

Кметът на общината осъществява координация и контрол върху процеса на

разработване и съгласуване на общинския план за развитие.
3.

Кметът на общината внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет

доклади за резултатите от междинната и последващата оценка на изпълнението на
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общинския план за развитие, като същите се публикуват и на интернет страницата на
общината
4.

Кметът на общината и общинският съвет осигуряват информация и

публичност на общинския план за развитие в съответствие със своите компетенции.
За изпълнението на плана следва да се сформира Работна група/Звено за
управление, което да подпомага кмета на общината в неговата дейност. Тя ще включва
представители на общата и специализираната администрация, представена от съответните
дирекции, представители на Общинския съвет и представители на неправителствения
сектор, бизнеса и други заинтересовани страни. Привличането на представители на
гражданското общество в изпълнението на ОПР е важен елемент в прилагането на
принципите на партньорство.
Препоръчително е работната група да има следната структура:
- Ръководител;
- Заместник-ръководител;
- Секретар;
- Експерти;
- Представители на заинтересовани страни.
Работната група следва да изпълнява следните функции:
-

Да следи за напредъка по изпълнението на ОПР и да организира събирането

на изходна информация по приетите индикатори;
-

Да информира регулярно Кмета на общината за постигнатия напредък по

изпълнението на ОПР;
-

Да разработва годишни доклади за наблюдението на изпълнението на

общинския план за развитие, които Кметът внася в Общинския съвет. Годишният доклад
съдържа информация за настъпили промени в рамките на общината от социално,
икономическо, екологично и др. естество. В него следва да се отрази още до каква степен
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са изпълнени предвидените приоритети, мерките и индивидуалните проекти и схеми за
подпомагане, да се дадат аргументирани предложения за подобряване на системата за
наблюдение, оценка и актуализация на Плана. Докладът се обсъжда и приема от
Общински съвет;
-

Да следи за разработване на междинна и последваща оценка на ОПР;

-

Разглежда и приема резултатите от междинната и последваща оценка на

ОПР, включително предлага решения на Кмета на общината, свързани с препоръки в
резултат на междинната оценка;
Организира актуализирането на Общинския план за развитие на община

Белоградчик

Обсъжда и взема решения относно възникнали проблеми и обстоятелства,

-

изискващи корективни мерки и промени в Програмата за реализация на ОПР;
Обсъжда и инициира промени в ОПР и Програмата за реализация,

включително:

 Промени във финансовата рамка;
 Промени в източниците на финансиране;
 Промени в програмата за реализация
 Промени в структурата и начина на управление на ОПР
 Други промени
-

Предлага на Кмета на общината и на Общинския съвет действия и решения,

свързани с изпълнението на Програмата за реализация на ОПР, включително промени и
преразпределения на средствата по ОПР;
-

Ежегодно предлага на Кмета на Общината и на Общинския съвет размер на

капиталови разходи, които да се включат в годишния Общинския бюджет, за целите на
съфинансирането на планираните за съответната година проекти, включени в Програмата
за реализация на ОПР;
-

Отправя предложения за иницииране на публично-частни партньорства

(вкл. концесии) по Закона за концесиите и Закона за публично-частното партньорство, във
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връзка с изпълнението на проекти от ОПР, включително за извършване на предпроектни
проучвания – концесионни анализи и анализи за приложимостта на публично-частните
партньорства;
За целите на отчетността работната група следва да изготвя протоколи от своите
заседания.
Включването на различни експерти в работната група е от изключителна важност,
тъй като Общинският план за развитие е комплексен документ, който изисква експертиза
в различни сфери от социално-икономическо, техническо, инженерно, екологично
естество. В случай, че се счете за необходимо, са възможни консултации с външни
експерти, с цел мобилизиране на подходяща експертиза за изпълнение на отделните
дейности – инженерна, социално-икономическа и юридическа.
Мониторинг - наблюдение, оценка и актуализация на плана.
За целите на реализация на Плана, следва да се разграничат понятията
мониторинг и оценка. В този смисъл „оценката“ трябва да се разбира като постоянна
дейност, която поставя фокус върху ефектите, постиженията и изпълнението.
Мониторингът следва да се възприема като текуща дейност, която е насочена към
ресурсите.
Наблюдението се осъществява чрез индикатори, които са предварително
разгледани и утвърдени и с които се проследява физическото и финансовото изпълнение
на ОПР. Чрез индикаторите се анализират резултатите от изпълнението на приоритетите,
мерките и се определя степента на постигане на дейностите. Те отчитат още постигнатия
напредък по отношение на целите, социално-икономическото състояние, развитието на
инфраструктурата и проблемите на околната среда в контекста на устойчивото местно
развитие, конкретните продукти, резултатите и въздействието от изпълнението на целите
и приоритетите за развитие.
Съгласно Закона за регионално развитие, Общинският план подлежи на 3 вида
оценки:
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- Предварителна;
- Междинна;
- Последваща.
Предварителната оценка на ОПР се изготвя на основание чл. 13, ал.2, т. 3 от Закона за
регионално развитие, успоредно с изготвянето на плана. Тя следва да съдържа прогнозна
оценка за въздействието на плана върху процесите на социално-икономическо развитие на
общината и екологична оценка. Екологичният компонент в оценката оценява доколко
стратегията за развитие на общината, определена с плана, съответства на стратегията за
опазване на околната среда и критериите за ефективност на политиката за опазване на
околната среда. Оценката се приема от общинския съвет по предложение на кмета на
общината, заедно с ОПР.
Междинната оценка се изготвя на основание чл. 33 .ал. 1 от Закона за регионално
развитие, не по-късно от 4 години от началото на периода на действието на плана.
Съгласно изискванията, междинната оценка трябва да съдържа оценка на първоначалните
резултати от изпълнението; оценка на степента на постигане на съответните цели; оценка
на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; изводи и препоръки за
актуализация на съответния документ.
Последващата оценка се изготвя на основание чл. 34 .ал. 1 от Закона за регионално
развитие, не по-късно от една след изтичането на периода на действие на ОПР.
Съдържанието на последващата оценка е както следва:
 Оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;
 Оценка на общото въздействие;
 Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
 Изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно
развитие.
Кметът на общината внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет доклади за
резултатите от междинната и последващата оценка на изпълнението на общинския план за
развитие, като същите се публикуват и на интернет страницата на общината.
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Наблюдението и оценката следва да проследяват и физическия прогрес върху
територията на общината - настъпващи промени в състоянието на средата в резултат от
предприети конкретни действия.
При актуализацията на Общинския план трябва да се взимат под внимание:
 Промените в националната законодателна рамка;
 Постигане на по-добро съответствие с ориентацията на инструментите от
 кохезионната политика на ЕС;
 Отчитане на Националната стратегическа референтна рамка по отношение
на регионалното развитие;
 Подобряване на връзките с оперативните програми;
 Актуализация на Областна стратегия за развитие.
Съгласно чл. 38. От Правилника за приложение на ЗРР, Общинският план за
развитие се актуализира:
1. при съществени промени на икономическите и социалните условия в общината;
2. в съответствие с актуализирания документ за изпълнение на областната
стратегия за развитие;
3. в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в
законодателството на ЕС;
4. при съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху
изпълнението на общинския план за развитие;
5. на основата на резултатите от междинната или последващата оценка.
(2) За актуализиране на общинския план за развитие се разработва актуализиран
документ за изпълнение за остатъка от периода на неговото действие.
(3) Изработването и приемането на документа по ал. 2 се извършва при условията
и по реда за изработване и приемане на общинския план за развитие.
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(4) За ефективното и ефикасното изпълнение на общинския план за развитие
програмата за неговата реализация може да се актуализира при необходимост с решение
на общинския съвет по предложение на кмета на общината.

VI. ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА
ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И
ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ
Принципът на партньорство, прозрачността при вземане на решения и широкото
участие на обществеността са взаимосвързани принципи, които са от съществено значение
за ефективното планиране и успешното устойчиво и интегрирано развитие. Провеждането
на държавна политика за регионално развитие се основава на прилагането на найподходящите инструменти за участие на всички партньори и заинтересовани страни, както
в процеса на подготовка, така и в процеса на реализация на общинския план. Повишената
ангажираност, разширените експертни познания, мотивирането на заинтересованите
страни за активно участие в процеса на реализация, задълбоченото идентифициране на
съществуващите проблеми и съответно намиране на най-подходящия начин за тяхното
решаване са основните ползи и добавена стойност, които партньорството би могло да
донесе.
Общественото участие, което осигурява прозрачността и контрола по изпълнението
на плана, може да се осъществи по два начина:
- Обществен комитет, който следи и на който се предоставя непрекъснато цялата
информация за хода на реализацията;
- Участие на представители на обществеността в работната група на ОПР.
Етапи на прилагане принципа на партньорство
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В процеса на изготвянето на ОПР:
По време на разработването на общинския план за развитие следва да се премине през
няколко етапа, които осигуряват информиране на заинтересованите страни, възможност за
изразяване на мнение, консултиране и вземане на съвместни решения.
Първият етап, на информиране има за цел запознаване на обществеността с ролята на
гражданите и бизнеса в определянето на приоритетите за развитие на Общината, за
възможностите за реализация и очакваните резултати в икономическата и социалната
сфера. Информирането на заинтересованите страни може да се осъществи по различни
начини, а именно чрез: информационни срещи със заинтересованите страни, фокус-групи,
дискусионни форуми, пресконференции; публикации в медиите и в интернет, както и на
сайта на общината, разпространение на бюлетини, листовки, брошури, плакати,
транспаранти и др.; съвещаване чрез електронни пощи.
Следва етапът на консултиране, в рамките на който се разясняват конкретни задачи,
които стоят пред управляващите и гражданите и заинтересованите страни са поканени да
коментират намерението им да осъществят тези задачи и да споделят мнения относно
предложения подход на работа. Подходящи форми и начини за консултиране: работни
срещи, граждански панели, проучване на мнения – интервюта и др.; Разясняват се и
необходимостта и значението на стратегическото паниране на местното развитие за
повишаване на ефективността на публичните разходи и осигуряване на добавена стойност
за Общината;
Вземане на съвместни решения е последващият, също основен етап от прилагане
принципа на партньорство. При него управляващи, икономически партньори, граждани и
всички други заинтересовани страни работят съвместно с цел формулиране на общи
решения. Обсъждат се възможностите за изграждане на публично-частни партньорства и
реализацията на проекти на тази основа в публичния сектор, насочени към подобряване на
услугите, предоставяни на гражданите и бизнеса. Ефективни методи и подходи за вземане
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на съвместни решения са: публично обсъждане, “кръгла маса”, “обществен форум”,
„конференция на бъдещето“, планиране с участие – смесени работни групи”.

По време на изпълнението на ОПР:
В процеса на изпълнение на ОПР основните инструменти за осигуряване на информация
и публичност са съвместните действия по реализация на решенията, както и наблюдение и
оценка на изпълнението. Реализация на решенията (съвместни действия) цели да се
предприемат съвместни действия на всички заинтересовани страни за осъществяването на
вече одобрените и подготвени за изпълнение проекти и инициативи: социални дейности,
насочени към децата или хората с увреждания; инициативи, свързани с опазването на
околната среда и нейното възстановяване – залесяване, поддържане на зелени площи,
паркове и др.; организиране на културни и спортни събития; конференции на местно ниво
и други обществено значими проекти. В заключителния етап при прилагане принципа на
партньорство, а именно Наблюдение и оценка на изпълнението, следва да се включат
всички страни – управляващи, граждани, външни наблюдатели и оценители и всички
други представители, взели участие в етапите на планиране и изпълнение. Етапът цели
още формиране на позитивни обществени нагласи и активна гражданска позиция относно
участието в процеса на наблюдение и осигуряване на обществена подкрепа за
реализацията на Общинския план за развитие. За по-успешната реализация на дейностите
могат да се сформират смесени групи за мониторинг и оценка, обществени съвети,
комисии и др.
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Мерки за консултиране на партньорите
Вземането на съвместни решения се очертава като една от основните предпоставки за
прилагане принципа на партньорство. Долуописаните подходи се характеризират с това,
че търсят общи решения чрез постигане на консенсус между различните страни.


Кръгла маса. Кръглата маса е открита обществена дискусия, водена от

професионален модератор. Важна предпоставка за успеха на кръглата маса е различните
групи участници да бъдат поставени при равни условия. Кръглата маса цели дългосрочни
решения и устойчиви резултати по конкретна тема. По време на дискусията се води
протокол, който е публичен и общодостъпен;


Обществен форум. Форумът е цикъл от структурирани обществени дискусии

(форум-сесии) между равнопоставени участници, които са разпределени по работни маси
в зависимост от своята професионална или социална принадлежност (администрация,
бизнес, култура, образование, млади хора, малки населени места и др.). Освен това в
залата трябва да има достатъчно места за наблюдатели на процеса и представители на
медиите. Дискусията се води от външен професионален модератор, а организацията на
процеса се осъществява от местен екип - инициативна група. По време на всяка форум–
сесия се води протокол, който е на разположение на всички, които проявяват интерес.
Задължителни принципи на обществения форум са: откритост, спазване на правилата за
работа, прозрачност и публичност, консенсус при вземане на решенията, които са
задължителни за всички и подлежат на изпълнение и контрол.


Конференция на бъдещето. Конференцията на бъдещето е структурирана и

динамична обществена дискусия, която се провежда еднократно, но продължително (1-2
дни) и цели да очертае дългосрочна перспектива за развитие и да инициира процес за
промяна чрез общо разбиране за действителната ситуация и формулиране на обща визия,
цели и идеи за проекти. Целият процес се ръководи от външен, професионален модератор
и се отразява във фото-протокол, който след конференцията се изпраща на всички
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участници. Резултатите са: формиране на обща, споделена от всички визия, цели и
проектни предложения с участието на представителите на съответната общност.


Планиране с участие. Планирането с участие е продължителен и комплексен

процес (8-10 месеца), който обикновено се осъществява с участието на ключови
заинтересовани страни и с подкрепа от външни експерти. Процесът се управлява от
отговорните институции и се основава на партньорство и участие на всички
заинтересовани страни и личности. Освен време са необходими определени ресурси и
план за действие. Координацията на процеса се осъществява от Управляваща група, в
която се включват отговорни представители на инициаторите, а по отделните теми/
сектори се сформират работни групи, в които участват както експерти от съответната
институция, така и представители на заинтересованите страни с опит и експертиза по
темата.


Онлайн анкета. Онлайн анкетата е форма за допитване до гражданите, която може

да се разработи и качи на сайта на общината, с цел граждани, които нямат физическа
възможност да присъстват на гореописаните събития, да се включат с мнение по
въпросите на планиране и реализация на плана.

Предпоставки и правила за успешно включване на заинтересованите страни



Осигуряване на равен достъп на всички заинтересовани обществени групи, като те

трябва да бъдат официално поканени, но участието им да е доброволно, както и спазване
принципа на равнопоставеност;


Преди избора на подхода, формите и методите на работа е необходим

предварителен анализ на обективните условия, възможности и рискове, който да бъде
представен по разбираем начин на всички страни;
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Предварително разработен актуален план за работа, с ясно дефинирани цели и

етапи, участници, методика на работа, очаквани резултати и процедури за обществено
одобрение;


Реализиране на достъпен процес на приобщаване чрез добра предварителна

подготовка и ясно разработена цел;


На всеки етап е необходимо да се дава обратна връзка на всички участници и

заинтересовани страни относно развитието на процеса и постигнатите резултати.


Включване на резултатите от процеса на участие във формулирането на самите

решения и политики;
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VII. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ
Програмата за реализация е водещата предпоставка за реализацията на плана и неговите
цели. Тя има оперативен характер, конкретизира начина, практическите мерки,
инвестиционните дейности и проектите за постигане целите на развитието и се отнася до
политиката за постигане на устойчиво интегрирано развитие на общината.
Програмата за реализация на общинския план за развитие през периода 2014-2020 г. има
за задача на основата на целите и приоритетите за развитие на общината, да осигури
съгласуваност на факторите на развитието и ресурсите за реализация на плана.
Идентифицираните проекти в програмата са съотнесени към определена мярка от
приоритетните области с цел максимално рационална подредба на проектите,
оптималното им управление и разпределение на финансови ресурси.
Програмата за реализация на общинския план за развитие има многогодишен характер (7годишен период на действие) и може да бъде актуализирана периодично в зависимост от
условията и прогнозите за реализацията на общинския план за развитие с цел осигуряване
на ефективност и ефикасност при изпълнението на плана и постигане целите и
приоритетите за развитие.
Основни компоненти на програмата са:
•

Оперативните насоки и цели на програмата – отразяват логиката на интервенциите

– политически, институционални, организационни, информационно- комуникационни,
финансови и контролни, за постигане на конкретни резултати и въздействие от
изпълнението на програмата и на общинския план за развитие като цяло;
•

Мерките и предвидените дейности за подкрепа и осигуряване на схеми за

финансиране, включително от фондовете на ЕС и други финансови инструменти и
източници;
•

Списък на дейностите, които ще се разработват и изпълняват в рамките на

програмата. Списъкът на дейностите отразява и е свързан както с оперативните цели на
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програмата, така и с приоритетите и стратегическите цели на общинския план за развитие
на многогодишна база.
Програмата за реализация е приложена в Анекс 3.

VIII. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА
КЛИМАТА И ЗА АДАПТАЦИЯ КЪМ ВЕЧЕ
НАСТЪПИЛИТЕ ПРОМЕНИ
Климатичните промени, причинени основно от човешката дейност, налагат прилагането
на навременни и неотложни мерки, чрез които да се увеличи негативното им влияние и да
се насърчи по-бързата и лесна адаптация на обществото към тях.
Измененията на климата водят до дейности, които от своя страна задълбочават тези
изменения – повишено потребление на електроенергия, обезлесяване, което води до
ерозия на почвите, задълбочаване на продоволствения проблем и повишаване нивото на
световния океан и сериозна заплаха от природни бедствия – климатични и хидроложки.
Адаптацията към измененията на климата е от съществено значение за икономическия и
социален живот и това поставя редица важни въпроси пред развитието на обществото.
Поради тази причина за ограничаване на климатичните промени се предприемат действия
на световно, национално, регионално и местно ниво.
Най-важният международен юридически документ, предназначен за борба с изменението
на климата е Протоколът от Киото. Той е приет на 11.12.1997 г., свързан е с Рамковата
конвенция на Организацията на обединените нации за изменението на климата и влиза в
сила на 16.02.2005 г., когато необходимият брой страни го ратифицират. Съгласно
протокола трябва да се намалят девет вида газови емисии (от типа въглероден диоксид,
метан, диазотен оксид), както и хидрофлуоровъглеводороди, перфлуоровъглероди и серен
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хексафлуорид. България, като пълноправен член на ЕС поема ангажимент да намали
изхвърлянето на газовите си емисии с 8%.
Предвидени са и т.нар. „гъвкави механизми“ за ограничаване на вредните емисии, които
се изразяват в:
 Търговия с квоти за вредни емисии;
 Механизми за чисто развитие, при които се реализират проекти в областта на
икономиката - развиващите се държави получават инвестиции за строежа на нови
мощности за сметка на стари;
 Съвместно изпълнение на проекти за намаляване на изхвърлянето на вредни
емисии, които се изпълняват на територията на дадена държава, за сметка на друга
държава.
Нормативните документи, които се прилагат на национално ниво за ограничаване
изменението на климата са Закон за опазване на околната среда (ЗООС), Закон за
чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и Закон за ограничаване изменението на
климата (ЗОИК), приет през 2014 г.
С изменение на Закона за регионално развитие, чл. 13, ал. 2, т. 9, като задължителна част
от Общинските планове за развитие се предвиждат настоящата точка „Мерки за
ограничаване на изменението на климата и за адаптация към вече настъпилите промени“.
Общинският план за развитие би могъл да повлияе както върху намаляване на вредното
въздействие върху околната среда и адаптацията на населението и икономиката към
съществуващите вече изменения, така и върху мониторинга на изменението на климата на
местно ниво.
Основните сфери върху обществения живот, които засягат тези интервенции са:
- енергетиката;
- транспорт;
- селското и горското стопанство;
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- управлението на отпадъците и водите;
- опазване чистотата на атмосферния въздух;
- индустрията и др. сектори на националната икономика.
Техни преки резултати биха могли да бъдат:
 повишаване на енергийната ефективност;
 увеличаване дела на енергията от ВЕИ;
 залесяване;
 разработване и внедряване на екологични технологии, които стимулират
повишаването на енергийната ефективност и/или използването на енергия от
възобновяеми източници;
 разработване и въвеждане на политика за ограничаване изменението на климата с
цел изпълнение на задълженията по образователни мерки, научни изследвания и
мерки за подобряване на административния капацитет;
 повишаване информираността на населението;
 насърчаване на преход към видове транспорт с ниски емисии и обществен
транспорт;
 и др.
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