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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

1. Общи положения 

Планът за развитие на община Брегово за периода 2014 – 2020 г. е 

средносрочен рамков документ, определящ целите и приоритетите на регионалната 

политика за община Брегово. 

Планът за развитие на община Брегово за периода 2014 – 2020 г.[ОПР] е 

изготвен във връзка с разпоредбите на чл. 9 и чл.13 на Закона за регионалното 

развитие
1
 [ЗРР (28.03.2014)], както и на чл. 34, 35, 36 и Глава четвърта на Правилника 

за прилагане на Закона за регионално развитие
2
[ППЗРР]. 

При изготвянето на Плана за развитие на община Брегово за периода 2014 – 2020 

г. са следвани изискванията на Методическите указания за разработване на 

Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012 г. – 2022 

г.), регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014 - 2020), областни 

стратегии за развитие (2014 г. – 2020г.), общински планове за развитие (2014 г. – 

2020 г.)
3
. 

Времевият хоризонт на ОПР е седем годишен – от 2014 г. до 2020 г., като съвпада 

с периода на действие на стратегическите документи от по-високо ниво в системата на 

регионалното развитие.  

Планът за развитие на община Брегово за периода 2014 г. – 2020 г. е 

разработен в съответствие с изводите на изготвения анализ на социално-

икономическото развитие на общината. Стратегическата част на плана е съобразена с 

предвижданията на съответните документи от по-висок порядък от системата за 

стратегическо планиране на регионалното развитие: 

                                                 
1 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. 

2Приет с ПМС № 216 от 2.09.2008 г., обн., ДВ, бр. 80 от 12.09.2008 г., в сила от 31.08.2008 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 

24.11.2009 г., бр. 5 от 19.01.2010 г., бр. 97 от 8.11.2013 г. 
3одобрени със Заповед № РД-02-14- 2402/22.11.2011 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството 
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 Областна стратегия за развитие на област Видин за периода 2014 г. – 

2020 г.
4
; 

 Регионален план за развитие на Северозападния район за периода 2014 

г. - 2020 г.
5
 

 Националната стратегия за регионално развитие на Република Бълга-

рия за периода 2012 г. – 2022 г.
6
 

 Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 г. - 

2025 г.
7
 

 

Планът отчита и целите и приоритетите на Националната програма за развитие 

„България 2020”, както и на Стратегията „Европа 2020”. В процеса на разработване са 

отчетени и хоризонталните приоритети на регионалната политика – устойчиво 

развитие, равни възможности и социално включване. 

При разработването на плана са отчетени нормативната и институционална среда 

за неговото прилагане, изпълнение, наблюдение и оценка. 

Планът за развитие на община Брегово за периода 2014 г. – 2020 г. включва: 

 анализ на икономическото и социалното развитие на община Брегово; 

 целите и приоритетите за развитие на община Брегово за периода 2014 

г. – 2020 г.; 

 програма за реализация на плана, с която се конкретизират проектите 

за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за 

изпълнение на проектите; 

                                                 
4 Приета с Решение №2 от 04.09.2013 г. на Областния съвет за развитие 
5приет с Решение № 461 на Министерския съвет от 01.08.2013 г. 
6приета с Решение № 696 на Министерския съвет от 24.08.2012 г. 
7 приета с Протокол № 47.61 на Министерския съвет от 19.12.2012 г. 
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 индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси 

за реализация на плана; 

 рамка за наблюдението, оценката и актуализацията на плана, ведно с 

индикаторите за наблюдението и оценката на плана; 

 действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на ин-

формация и публичност. 

Планът за развитие на община Брегово за периода 2014 г. – 2020 г. е 

интегриран документ, който отчита предвижданията на останалите секторни 

документи, действащи на общинско ниво, предвижда взаимодействието с факторите, 

условията и потенциала за специфичното пространствено развитие на общината, 

мрежата от населени места и отделните сектори (индустрия, транспорт, екологична 

инфраструктура, туризъм, аграрни дейности и др.), залегнали в устройствените планове 

и схеми за развитие на територията. При необходимост документът може да бъде 

актуализиран съгласно разпоредбите на ЗРР. 
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II. АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО 

СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНА БРЕГОВО 

1. Оценка на географското положение и природните ресурси на община 

Брегово като фактор за развитие 

1.1. Географска характеристика, местоположение и граници 

Община Брегово е разположена в Северозападна България, на границата с 

Република Сърбия. Общината граничи с общините Ново село, Видин и Бойница. На юг 

граничи с община Бойница, на север – с Република Румъния и община Ново село, на 

запад – с Република Сърбия (чрез река Тимок и по суша), а на изток – с община Видин. 

Територията й е 180 кв. км.  

На територията на общината функционира ГКПП Брегово, най-северната 

транспортна връзка между Република България и Република Сърбия, където е изграден 

и модерен Граничен инспекционен ветеринарен пункт, отговарящ на всички 

европейски изисквания за граничен контрол и инспекция на хранителни продукти от 

животински произход. ГКПП Брегово е по направление на републикански път II-12 

околовръстен път Видин - Иново - Брегово - граница Сърбия и свързва градовете 

Брегово и Неготин (Сърбия). 

Община Брегово е част област Видин и съответно от Северозападния район от 

ниво 2. В границите й влизат 1 град – Брегово (център на общината) и 9 села - Балей, 

Делейна, Гъмзово, Калина, Косово, Куделин, Ракитница, Тияновци, Връв. 

1.2. Релеф 

Релефът в общината е част от крайбрежната Видинска низина със средна 

надморска височина 20-30 m и предимно алувиално-ливадни почви, като на юг 
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територията попада в Дунавската равнина със средна надморска височина 150-200 м и 

достига на югозапад до склоновете на предбалканските ридове. 

1.3. Климат 

Климатът е умереноконтинентален, характеризиращ се с горещо лято и студена 

зима. Средногодишните температури за 11,2 C. Най-топъл е месец юли със средна 

температура 23.1С, а най-студен месец януари с 1,7С. Абсолютните максимални 

температури достигат високи стойности – най-високата измерена температура достига 

40°С (август), а най-ниската температура достига до /минус/ 23.1°С (януари и 

декември). 

Валежите са сравнително добре разпределени по сезони, средно около 550-600 

мм/м2. 

1.4. Води 

Наличните водни ресурси на територията на общината са формирани от 

повърхностни и подземни води. Реките Тимок и Дунав са естествена граница на 

Република България с Република Сърбия и Черна гора и Република Румъния. 

Цялата територия на общината се намира във водосборния басейн на река Дунав. 

Приток на Дунав е Делейнска река. 

В миналото низините край река Дунав са били силно заблатени, но в средата на 20 

век са изкуствено отводнени, за да се ограничи разпространението на маларията и 

земите да се използват за земеделие. На територията на общината се намира един от 

трите по-значими язовири в областта - язовир Делейна.  

1.5. Почви 

Преобладаващи за територията на общината са черноземните – смолници, 

ливадни черноземи, алувиално – ливадни и ливадно заблатени. 
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1.6. Полезни изкопаеми 

Област Видин е една от най-бедните на полезни изкопаеми в България. На 

територията й са разкрити полезни изкопаеми главно от седиментен (утаечен) произход 

във връзка с геоложката структура на региона. Съответно на територията на община 

Брегово не са разкрити съществени залежи. Налице са ограничени възможности за 

добив на инертни материали. 

 

2. Териториална структура на община Брегово 

Общата площ на община Брегово е 177,4 кв.км, което представлява 3,8% от 

територията на област Видин. 

Община Брегово е съставена от 6 населени места – град Брегово и 9 села - Балей, 

Делейна, Гъмзово, Калина, Косово, Куделин, Ракитница, Тияновци, Връв. В периода 

2006 г. – 2012 г. няма промени в състава на общината.  

Показателят „размер на площта на 1000 души” (на глава от населението) 

осигурява една най-обща мярка на текущия носещ капацитет на територията за 

вътрешно осигуряване с хранителни продукти и за производство за износ. 

Населението на община Брегово към 01 февруари 2011 г. 5 514 души. Така 

стойността на показателя размер на площта на 1000 души е 32,17 кв.км./1000 души, т.е. 

общината е два пъти над средното за страната и ЕС (14,73 км
2
/1000 души, 2010) по 

осигуряване на обща площ на населението. 
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3. Състояние на икономиката на община Брегово 

Обемът на икономиката на община Брегово е изключително ограничен. Предста-

веният анализ е изготвен въз основа на данни, предоставени от НСИ. При неговото раз-

глеждане следва да се има предвид следния фактор - специфичното за данните за об-

щина Брегово е изявената липса на данни за различните показатели и години предвид 

политиката на НСИ по отношение конфиденциалността на информацията. Там, където 

е било възможно, въз основа на експертни оценки, са изчислявани приблизителни 

стойности за показатели и/или години, за които информация от НСИ не е показана по-

ради условия за конфиденциалност.  

3.1. Структура на икономическите субекти в община Брегово 

Основната част от предприятията в област Видин са концентрирани на 

територията на град Видин. Делът на община Брегово по отношение на 

макроикономическите показатели на областта е твърде малък. Броят на предприятията 

в община Брегово за 2012 г. са едва 0,2% от тези в област Видин. За същата година 

нетните приходи от продажби от община Брегово са едва 0,8% от тези на областно 

ниво. 
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Източник: НСИ, експертна оценка 

Броят на стопанските субекти в община Брегово е сравнително устойчив през 

периода 2008 - 2012 г., като се характеризира с увеличение от 9,52% за целия 

разглеждан период. Разпределението на предприятията по големина в Брегово показва, 

че в структурата преобладават микропредприятията, които от 2008 г. насам са 

увеличили броя си със 7,95%. На територията на общината работят само между 2 и 4 

малки предприятия.  

Структурата на местната икономика по отношение големина на фирмите не 

отговаря на типичния профил. Обичайно делът на малките и микропредприятията е 

между 95 и 98% от всички предприятия, а останалите дялове се разпределят между 

средните и големи (в случай, че са налични) предприятия. Въпреки минималният си дял 

обикновено големите и средни предприятия са тези, които осигуряват основната част 

от икономическите активи в икономиката, както по отношение на ДМА, така и на 

произведена продукция, нетни приходи от продажби и брой заети. 
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На територията на община Брегово не развиват дейност големи и средни фирми, а 

микро предприятията са между 95,5 и 97,7% от общия брой фирми. 

В секторно отношение е налице много силно изразена промяна на тенденцията и 

структурата на индикатора. 

 

Източник: НСИ 

Водещ икономически сектор според броя на предприятията в общинската 

икономика е Търговия и ремонт (Услуги), като почти 75% от предприятията развиват 

дейност в тази област. На следващо място по брой предприятия са секторите 

Хотелиерство и ресторантьорство и Селско, горско и рибно стопанство.  

Общата тенденция на предприятията по икономически сектори за периода 2008 – 

2012 г. е на застой или лек спад. Изключение правят секторите Строителство [0 

предприятия за 2008 г. с нарастване до 3 броя – за 2012 г.] и Преработваща 

промишленост[от 2 предприятия за 2008 г. до 5 предприятия за 2012 г.]. 
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3.2. Основни икономически показатели 

Тенденциите в стойностите на макроикономическите показатели на община 

Брегово за периода 2008 - 2012 г. съвпадат с тези за областта, но положителните 

тенденции са доста по-слабо изявени. 

3.2.1. Брутна продукция 

Стойностите на произведената продукция в община Брегово бележат ръст, 

като той е най-забележим за периода 2011 г. – 2012 г. – нарастване около 3,5 пъти.  

Въпреки тази тенденция е виден устойчиво ниския дял на общината в 

икономиката на областта. 

 

Изгочник: НСИ 

Данните за брутната продукция на предприятията по сектори са представени на 

следващите две графики.  
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Източник: НСИ 

Секторът, който генерира основен дял от произведената продукция в община 

Брегово е Селско, горско и рибно стопанство. Неговият дял показва сериозен ръст 

след 2009 г., като в част от този ръст се дължи и на нарастване на изкупните цени на 

зърнените култури, които са основна земеделска култура в общината. Следващият по 

дял сектор е Търговия и услуги, който регистрира незначително нарастване в периода 

2008 – 2011 г. Тъй като данните за сектора за 2012 г. са конфиденциални, не може да 

бъде направена точна прогноза за развитието му. Впечатление обаче правят данните за 

средногодишната работна заплата в сектор Търговия и услуги, която нараства почти 

три пъти за период от една година – 2012 спрямо 2011 г. 

Сред останалите сектори най-висок дял заема сектор Хуманното 

здравеопазване и социалната работа. Неговия дял показва плавен, но устойчив ръст 

за разглеждания период. Високият дял на сектора се дължи на функциониращите 
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социални домове в общината и на ниския дял на другите икономически сектори в 

местната икономика. 

 

 

По данни на НСИ 

З 

Секторът, генерирал най-резки промени в динамиката за разглеждания период е 

Транспорт, складиране и пощи. Той бележи устойчив ръст за периода 2008 – 2010 г, 

като за период от една година бележи ръст от над 100% и в периода 2011 – 2012 г. 

спада с около 1/3.  

Сектор Други дейности генерира устойчива тенденция на спад с бързи темпове. 

За периода 2008 – 2012 г. произведената продукция от този сектор спада над 5 пъти. 
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3.2.2. Нетни приходи от продажби 

Нетните приходи от продажби на глава от населението позволяват да се направи 

съпоставка на степента на развитие на общинската икономика спрямо други 

териториални структури. 

Нетните приходи от продажби са на стойности, над двадесет пъти по-ниски от 

средната стойност за страната и пет пъти по-ниски от средната стойност за област 

Видин. В община Брегово се генерират около 1/6 от нетните приходи от продажби за 

област Видин.  
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Източник: НСИ 



   

„Извършване на подготовка и разработване на общински план за развитие и разработване на механизми и нормативни 

документи за мониторинг” по проект №13-13-94/12.11.2013 г. „Подобряване на процеса на разработване и прилагане на 

политики в община Брегово”, 

финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд 

 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

стр.20 от 185 

 

Източник: НСИ 

В разпределението на Нетните приходи от продажби по сектори от икономически 

дейности се забелязва по-силно изразена тенденция на ръст при секторите Селско, 

рибно и горско стопанство (близо 8 пъти за периода 2008 – 2012 г.) и Търговия (1.5 

пъти за същия петгодишен период).  

Рязкото нарастване на приходите от продажби в сектор Селско стопанство е 

обусловено както от нарасналата активност в сектора, така и от нарастването на 

изкупните цени на зърнените култури в периода 2009 – 2011 г., което дава своето 

отражение и върху стойностите на показателя за 2012 г. 
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3.2.3. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи 

(ДМА) 

Разходите за придобиване и придобитите ДМА в община Брегово търпят 

тенденция на умерен спад за периода 2008 -011 г. и за следващата година (2012 г.) 

възвръщат и надминават първоначалните си нива от 2008 г.  

В периода 2008 – 2011 г. разходите за придобиване на ДМА спадат над 2.2 пъти, а 

придобитите ДМА спадат 1.6 пъти. За последната година от разглеждания период 

разходите за придобиване на ДМА се увеличават близо 2.5 пъти, а придобитите ДМА 

се увеличават 2.4 пъти. 
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Разходи за придобиване и придобити ДМА в община Брегово за периода 2008 -
2012 г.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи Придобити дълготрайни материални  активи  
 

Източник: НСИ 

 

Изводи за тенденциите при Разходите за придобиване и придобитите ДМА по 

икономически дейности не могат да бъдат направени поради конфиденциалност на 
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данните за целия разглеждан период. Изключение прави единствено дейността 

Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална дейност. 

Пред 2011 и 2012 г. около ¼ от разходите за придобиване на ДМА са 

направени в сектора Селско стопанство, но остават с около 80% по-ниски от тези, 

направени през 2010 г. и два пъти по-ниски от тези през 2008 г. Като цяло може да 

се отчете намаление на разходите за придобиване на ДМА през периода 2008 – 

2012 г. 

Подобна тенденция може да бъде изведена и от наличните данни за разходите 

за придобиване на ДМА в сектора Търговия и услуги – разходите през 2001 г. са 

около 5 пъти по-ниски от тези, направени през 2008 г. 

Поради наличието на конфиденциални данни не може да бъде направен и 

подробен анализ на състава на придобитите ДМА по видове. От наличните данни е 

видно, че инвестициите в сгради, строителни съоръжения и конструкции намаляват, 

като е налице рязък спад през 2010 г. (с около 2/3), а разходите за Машини, 

производствено оборудване и апаратура (вкл. транспортни средства) нарастват 

над 7 пъти за 2012 спрямо 2011 г. Вероятно това е свързано основно с 

инвестициите в земеделския сектор. 

3.2.4. Преки чуждестранни инвестиции 

Изводи за тенденциите при преките чуждестранни инвестиции не могат да бъдат 

направени поради конфиденциалност на данните за периода 2008 – 2011 г. За 

последната година от разглеждания период обемът на преките чуждестранни 

инвестиции е отрицателен (- 133.4), .т.е. наблюдава се процес на изтегляне на 

чуждестранните инвестиции от община Брегово. 

За сравнение, на областно ниво е налице положително развитие при преките 

чуждестранни инвестиции за разглеждания период – от 2008 до 2012 г. се наблюдава 

устойчив ръст и трикратно увеличение на стойностите на показателя. 
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3.3. Състояние на основни икономически сектори в община Брегово 

3.3.1. Общ преглед 

В икономиката на община Брегово отделните сектори се характеризират с 

различна степен на развитие. 

Основните сектори на икономиката, характеризиращи се с плавно устойчиво 

развитие, са: 

 Селско, горско и рибно стопанство; 

 Търговия; 

 Транспорт; 

 Държавно управление; 

 Образование; 

 Здравеопазване; 

 Други дейности. 

 

Селско, горско и рибно стопанство е водещият сектор, формиращ 50% от нетните 

приходи от продажби за общината. Проследима е устойчива тенденция за развитие, 

като за целия разглеждан период е регистрирано двойно повишение на показателя 

произведена продукция. 

Търговията е един от по-динамично развиващите се отрасли в общинската 

икономика, въпреки намалението на предприятията, създаващи продукт в тази сфера. 

Разгледаните основни икономически индикатори за община Брегово показват 

устойчива тенденция на развитие на отрасъла през целия разглеждан период. 

За разглеждания период се наблюдава и двоен ръст в броя на предприятията в 

сектор Транспорт. И въпреки ръста от 2.6 пъти на произведената продукция, създадена 
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в този сектор, транспортът заема относително малък дял в структурата на 

произведената продукция по сектори от икономически дейности. 

Хуманното здравеопазване търпи развитие, подобно на сектор Транспорт, поради 

относително малкия си дял в общата структура по икономически дейности, но показва 

тенденция на устойчив плавен ръст в разглеждания времеви дял. 

Останалите сектори от икономически дейности имат спомагателен характер за 

развитие на местната икономика. 

3.3.2. Селско стопанство 

Общината стопанисва и управлява земеделската земя, останала след 

възстановяването на правата на собствениците. След влизане в сила на плана за 

земеразделяне и одобрената карта на съществуващи и възстановими стари реални 

граници земите стават общинска собственост. Определянето на тези имоти се извършва 

от комисия, назначена от директора на Областната дирекция "Земеделие". 

След влизане в сила на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи 

(ЗСПЗЗ) и правилника за неговото прилагане на община Брегово са възстановени 

10 286 дка. земеделски земи, от които 8 177 дка. публична общинска собственост и 

2 087 дка. частна общинска собственост и остатъчен фонд 22 дка. Общинският горски 

фонд в размер на 843,89 дка. 

Разпределение на земеделска земя ПОС по землища 

 Публична собственост 

 

№ по ред 

 

Землище 

ЕКАТТЕ на населе-

ното място 

 

брой 

 

Площ 

дка. 

1 Брегово 06224 96 1 904,847 

2 Балей 02395 15 414,324 

3 Връв 12317 24 438,417 

4 Гъмзово 18304 65 1 112, 779 

5 Делейна 20568 78 1 170,688 

6 Калина 35384 25 341,000 

7 Косово 38772 73 1 364,356 

8 Куделин 40441 25 348,609 

9 Ракитница 63700 57 751,130 

10 Тияновци 72518 42 331,000 

 Общо:  500 8 177,150 
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Разпределение на земеделска земя ЧОС по землища 

  

 

№ по ред 

 

Землище 

ЕКАТТЕ на населе-

ното място 

 

брой 

 

Площ 

дка. 

1 Брегово 06224 35 277,812 

2 Ракитница 63700 26 191,037 

3 Косово 38772 25 191,907 

4 Тияновци 72518 17 133,847 

5 Делейна 20568 18 165,816 

6 Калина 35384 13 97,337 

7 Гъмзово 18304 9 47,609 

8 Балей 02395 18 144,642 

9 Куделин 40441 14 96,957 

10 Връв 12317 10 148,309 

 Общо:  185 1 495,273 

Съставянето на актове за общинска собственост за имотите по чл. 19 от ЗСПЗЗ 

изисква значителен финансов и организационно-технически ресурс, необходим за по-

лучаване на скици за съставяне на актовете, ангажиране на институции извън структу-

рата на общинската администрация и неприключения процес на възстановяване на зе-

меделските земи. Поради тази причина следва да се предприемат стъпки за съставяне 

на актове за общинска собственост за земи, към които има инвеститорски интерес и мо-

гат да бъдат отдадени под наем или са необходими за реализация на проекти и др. С 

промените в закона земите от земеделския фонд по чл.19 от ЗСПЗЗ вече могат да се от-

дават за срок по-дълъг от една година, което дава възможност и за тяхното по-

ефективно използване. 

Към момента на възстановяване на земеделските земи на община Брегово не е 

правен оглед на имотите. Не винаги начинът на трайно ползване на имотите, отразен в 

регистрите на Общинската служба „Земеделие“ съответства на действителното 

фактическо състояние. 

Преброяването на земеделските стопанства през 2010 г. дава възможност за бъде 

съставен профил на структурата на земеделските стопанства в община Брегово. 
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Разпределение на земеделските стопанства в община Брегово  

според размера на ИЗП
89

 

 Община Брегово Област Видин България 

Общо 

Брой стопанства 905 8 371 370 222 

ИЗП (дка) 83 980,3 309 982,2 36 169 647,3 

Среден размер (дка) 93,1 93,5 101,3 

ИЗП 

(дка) 

= 0.0 Брой стопанства 3 109 13 148 

>0.0 и <10.0 
Брой стопанства 587 5 207 268 015 

ИЗП (дка) 1 685,9 18 916,3 816 280,7 

>10.0 и <20.0 
Брой стопанства 109 1 299 46 944 

ИЗП (дка) 1 521,8 17 480,95 625 506,8 

>20.0 и <100.0 
Брой стопанства 154 1 224 41 124 

ИЗП (дка) 6 404,2 48 560,9 1 631 422,8 

>100.0 и <500.0 
Брой стопанства 36 276 12 828 

ИЗП (дка) 8 670,8 56 182,7 2 786 112,8 

>500.0 
Брой стопанства 16 172 8 163 

ИЗП (дка) 65 697,6 623 899,6 30 310 324,2 

 

Данните показват, че основния дял земеделски стопанства в общината обработват 

под 10 дка земя (средно под 3 дка). 109 земеделски стопанства обработват между 10 и 

20 дка, 154 стопанства обработват между 20 и 100 дка (средно 41 дка), 36 стопанства 

обработват между 100 и 500 дка (средно 240 дка) и само 16 земеделски стопанства об-

работват по над 500 дка (средно над 4 100 дка) . 

В периода 2014 – 2020 г. политиката за развитие на селските райони ще работи и 

чрез специални тематични подпрограми. България избра да подкрепи чрез този специ-

фичен инструмент малките земеделски стопанства. Предстои одобряване на Тематична 

подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства в Република България – 

2014 – 2020 г. Тя предвижда специфично подпомагане на земеделски стопанства с раз-

мер до 100 дка, като на практика в нейния обхват ще попаднат значим брой земеделски 

стопанства в община Брегово, които обаче обработват едва около 11,44% от обработва-

емата земя в селскостопанския фонд на общината. 

 

                                                 
8 Използвана земеделска площ (ИЗП) 
9 Източник Преброяване на земеделските стопанства през 2010 година ОБЛАСТ ВИДИН – основни резултати, бюлетин № 205 – 
ноември 2012, Министерство на земеделието и храните 
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Горския фонд на община Брегово е в размер на 843,887дка. Най-компактни са 

горите в землището на с.Косово. 

Разпределение на общински горски фонд по землища 

№ по 

ред 

землище Гори 

Площ/дка 

брой 

1 Брегово 197,401 23 

2 Гъмзово   

3 Балей   

4 Куделин   

5 Връв   

6 Ракитница 54,766 22 

7 Косово 364,825 17 

8 Делейна 196,732 19 

9 Тияновци 30,163 3 

10 Калина   

 Общо: 843,887дка. 84 

 

Държавният горски фонд на територията на община Брегово се управлява от 

Държавно горско стопанство „Видин“. 

Законът за горите
10

 предвижда изготвянето на Областните планове за развитие на 

горските територии. Плановете представляват нова форма на планиране в горския сек-

тор на регионално ниво, която следва да бъде допълнително регламентирана от гледна 

точка на възлагане, разработване, изпълнение и отчитане. Към настоящия момент
11

 тези 

планове все още не са разработени. В процес на изпълнение е проект, финансиран от 

ЕС (ОПАК) в рамките на който предстои да бъде разработен Наръчник за разработване 

на Областни планове за развитие на горските територии. 

Както при възстановяването на собствеността върху земеделските земи, така и 

при възстановяването на горите и земите от горския фонд са налице многобройни раз-

покъсани и труднодостъпни имоти. Това значително затруднява провеждането на как-

вито и да било лесоустройствени мероприятия. Ползването на тази група имоти зависи 

                                                 
10 Чл.12 
11 Май 2014 
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и от разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите нормативни актове в тази об-

ласт. 

3.3.3. Туризъм 

Община Брегово няма традиции в развитието на масовия туризъм. Съществува-

щите природни дадености, географско положение и близост до туристически обекти от 

национално и международно значение, създават предпоставки за развитие на алтерна-

тивния туризъм като сектор, подпомагащ местната икономика.  

Географското положение и наличието на възможности за лесно преминаване на 

двете граници със Сърбия и Румъния създават предпоставки за развитие на междунаро-

ден и селски туризъм в общината, свързан с представяне на местните етнографски оби-

чаи, както и тематични туристически маршрути (велотурове по Дунав и др.). 

„Дунавски вело маршрут” е проект, осъществен с финансовата подкрепа на ТГС 

Румъния – България 2007 – 2013 г.
12

 Разработени са седем маршрута, като под №1 е 

включен участъка гр. Брегово – гр. Видин (ГКПП Брегово – гр. Брегово – с. Балей – с. 

Куделин – с.Връв – с. Ново село – с. Неговановци – гр. Видин). Представяният маршрут 

препоръчва обяд в гр. Брегово и възможност за преспиване на палатка в с Връв (около 

пристана на река Дунав). 

Подобни инициативи предоставят възможност за привличане на туристи, но и 

изискват адекватна и навременна реакция от местната власт за създаване на условия за 

престой на туристите и съответно възможност за развитие на икономически дейности, 

свързани с тяхното обслужване. 

Община Брегово е предприела действия в тази посока с осъществяване на проект 

„Изграждане на Посетителски център за експониране на културно-историческото нас-

ледство и природните забележителности на община Брегово с прилагане на аудио-

                                                 
12 www.danube-bike.eu  

http://www.danube-bike.eu/
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визуални компютърни технологии”, финансиран по Програмата за развитие на селските 

райони
13

. Инвестиционните дейности на проекта са насочени към: 

 изграждане на Постоянна изложба на етнографското наследство и при-

родните забележителности на община Брегово с прилагане на аудио-

визуални компютърни технологии 

 подкрепа на съществуващите в общината групи за пресъздаване на на-

родни обичаи – закупуване на народни носии, музикални инструмен-

ти и аудио-визуално оборудване. 

 

В рамките на проекта е разработена Маркетингова стратегия за развитието на ту-

ризма на територията на общината. Маркетинговата стратегия има за цел насърчаване 

развитието на културно-историческия туризъм в общината на основата на богатото ет-

нографско наследство. 

3.4. Общи бизнес оценки 

В рамките на проведеното анкетно проучване, гражданите и представителите на 

бизнеса в община Брегово, определят оценките си за нейното икономическо и социално 

развитие. 

Представителите на бизнеса оценяват най-високо публичните услуги в сферата на 

социалните услуги, транспорта и техническата инфраструктура, а най-ниско – услугите 

в сферата на спорта [средна оценка 1.75 при минимална оценка 1]. 

Обемът на инвестициите половината от анкетираните представители на бизнеса 

определят като статичен, а другата половина – като намаляващ. 

Инвестициите, направени от анкетираните, могат да бъдат обобщени в следните 

три основни направления: 

                                                 
13 мярка 313 по Договор 05/313/00149 от 03.04.2013 г. 
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 инвестиции за замяна на остаряло оборудване; 

 инвестиции за повишаване на капацитета; 

 инвестиции за подобряване условията на труд. 

 

Около 60% от анкетираните нямат намерения да разширяват дейността си в 

следващите 3 години.  

 

Като основни предизвикателства пред местната власт, представителите на 

бизнеса посочват: 

 осигуряването на работни места; 

 привличането на инвеститори. 

 

Приоритетите, който трябва да са основни за следващия програмен период, са: 

 повишаване енергийната ефективност на бизнеса; 

 насърчаване на заетостта и мобилността на работната сила. 

 

Анкетираните граждани са относително песимистични в мнението си за 

икономическото състояние на общината и тенденциите й на развитие.  

Около 1/3 от анкетираните определят състоянието на общината като 

задоволително, а останалите 2/3 – като лошо. Тенденцията на развитие на общината 

според гражданите единодушно е представена като застой.  

Основните проблеми според гражданите, са липсата на работни места и 

липсата на инвестиции. Като двигател за развитие преобладаващата част от 
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анкетираните граждани посочват повишаването на капацитета на местната общност 

за кандидатстване по европейски проект. 

Като основни приоритети за следващия програмен период, гражданите посочват: 

 здравеопазване и социални услуги; 

 опазване на околната среда; 

 повишаване качеството на информационните технологии. 

 

4. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси 

4.1. Демографска структура и тенденции 

4.1.1. Население 

Населението в община Брегово през 2013 г. е 5 425 жители. Броят на населението 

намалява плавно през периода 2008 - 2013 г. Средно годишното намаление е 3%, като 

за целия за период намалението на броя на населението е 14,96%. 

Разпределението на тази тенденция по градове и села показва значително по-

силно изразени темпове на намаляване на населението в селата, отколкото в градовете. 

Намаляването на населението в гр. Брегово е значително по-плавно. 
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Източник: НСИ 

В началото на разглеждания период съществува разделение на населението в 

градовете и селата съответно 42% към 58%. В 2013 г. разликата спада и съотношението 

се изменя съответно 46% към 52 %.  

Средногодишното намаление на населението в гр. Брегово е 1% за периода, а 

общото натрупване за целия период е 6,37% докато за селата средно годишното 

намаление е 4,6%, а общо за периода достига 23%. 

Въз основа на тези данни може да бъде направен извода, че негативните 

демографски тенденции в общината се задълбочават през последните години, като 

проблемите са по-задълбочени в селата отколкото в общинския център. Негативните 

демографски тенденции за общината следват тези за областта, както и за цяла 

Северозападна България. 
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95% от населението в община Брегово се определя като принадлежащо към 

българската етническа група. Този дял е с 4 процентни пункта по-висок в сравнение със 

стойността за област Велико Търново и 10 процентни пункта по-висок от средния дял 

за страната. Ромската етническа общност съставлява 2,4% от населението в общината, а 

самоопределилите се като „Друга етническа група“ или несамоопределилите се са 

съответно по 1%. Няма участници в Националното преброяване от община Брегово, 

които да са се самоопределили като част от турската етническа общност. 

4.1.2. Естествен прираст на населението 

Индикаторът Естествен прираст търпи тенденция, отличаваща се с няколко 

основни етапа за разглеждания времеви отрязък: 

 за периода 2008 г. – 2011 г. се наблюдава изключително силен ръст 

на задълбочаващата се негативна тенденция на увеличение на 

отрицателния естествен прираст; 

 през 2012 г. е отчетена положителна тенденция и стопяване на от-

рицателния естествен прираст с близо 7 процентни пункта; 

 през 2013 г. е отчетено отрицателно увеличение с един процентен 

пункт, въпреки което стойностите не падат под отчетените за 

2008 г. 

 

Раждаемостта в общината търпи изключително слаб ръст за периода 2008 – 2012 

г., а през 2013 г. стойностите рязко падат под тази от 2008 г. Смъртността в община 

Брегово търпи спад с 18% за периода 2008 – 2013 г. 
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4.1.3. Миграционни процеси 
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Източник: НСИ 

Механичният прираст на населението в община Брегово показва тенденция, 

реципрочна на тенденцията при естествения прираст. 

За периода 2008 – 2011 г. се наблюдава устойчиво положително развитие на 

механичния прираст, който от отрицателни стойности (-61 д. през 2008 г.) достига до 

положителна стойност от 91 души. 

През 2012 г. сериозен спад отново води до отрицателни стойности (-6 д.), а за 

2013 г. имаме ръст до 23 души. 

4.1.4. Структура на населението 

Основните демографски характеристики, които определят проблемите и 

възможностите за развитие на човешкия капитал в общината са: образование, 

икономическа активност и възрастова структура. Подробен масив от данни по 
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отношение на тези индикатори се събират в рамките на преброяване на населението 

проведено от НСИ през 2011 г. 

Възрастовата структура на населението в община Брегово е по-неблагоприятна в 

сравнение с разпределението средно за страната и за област Видин. Делът на 

населението до 30 годишна възраст е по-нисък от този на областно и национално 

ниво, като респективно делът на населението в по-високите възрастови групи 65+ 

надвишава този за национално и областно ниво. 

Индикаторът на ниво населено място показва по-благоприятна възрастова 

структура на гр. Брегово, с. Балей и с. Куделин в сравнение с останалите 

население места в общината. Най-негативна е възрастовата структура на 

населението в с. Тияновци. 

Възрастовата група с най-голям дял от населението е 60-64 години, което е 

характерно и за разпределението на национално и областно ниво. Натрупванията по 

останалите възрастови групи показват устойчива тенденция на застаряване на 

населението. 
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Източник: НСИ 
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Анализът на разпределение на населението по възраст и населени места дава 

възможност за адекватно планиране на услугите, необходими за подобряване 

качеството на живот в населените места на общината. 

Делът на икономически активното население в община Брегово е 12 

процентни пункта по-нисък от средния за област Видин и с 21 процентни пункта 

по-нисък от средния за страната, като по-неблагоприятната стойност спрямо дела на 

национално ниво се дължи на негативната тенденция за целия Северозападен регион.  

Индикаторите, измерващи икономическата активност в община Брегово показват 

значими различия на ниво населено място. Икономически активни са 39% от 

населението на 15 и повече години в град Брегово и 40% - в с. Балей, докато за с. 

Калина и с. Тияновци този процент е едва 10%, което представлява разлика от близо 30 

процентни пункта. Високия тдял на икономически неактивното население се 

дължи на негативната възрастова структура на населението. 

 

4.2. Пазар на труда 

4.2.1. Заети лица 

Средно списъчният брой на заетите в община Брегово е сравнително устойчив 

през периода 2008 - 2012 г. Заетите в община Брегово са 4% от всички заети в област 

Видин. 
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Източник: НСИ 

Секторът, който осигурява основната заетост в община брегово е селското 

стопанство. На следващо място, с почти двойно по-малък брой заети е секторът 

Търговия и услуги, следван от сектор Хотелиерство и ресторантьорство, представен от 

питейни заведения и заведения за хранене. 

По данни на НСИ за 2012 г. най-голям е делът на заетите в гр. Брегово (701 д.), с. 

Балей (131 д.) и с. Гъмзово (104 д.), а най-нисък – в селата Калина (3 д.) и Тияновци (10 

д.). 

4.2.2. Безработица 

Равнището на безработица в община Брегово съставлява приблизително 4% от 

общата безработица за област Видин. Най-високи са стойностите на безработица в град 

Брегово (163 д.), поради факта, че там има най-много жители; с. Гъмзово (57 д.) и с. 
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Косово (30 д.). Поради специфичната възрастова структура на населението на практика 

няма безработни в с. Калина (0 д.) и с. Тияновци (2 д). 

Делът на безработните е в пряка зависимост от броя на населението и 

възрастовата му структура.  

 

Източник: НСИ 

Проблемът с дългосрочно безработните е сериозен, както на ниво община, така и 

на ниво област и район. Северозападният район от ниво 2 е най-слабо развитият регион 

в България, което оказва пряко отражение върху населението, неговият брой и 

структура и изисква насочване на конкретни мерки и усилия в овладяване на 

проблемите на района. 
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Източник: АЗ 

Проблемът с дългосрочно безработните в общината се овладява през последните 5 

години, но е необходим мониторинг и своевременни мерки за запазване на сравнително 

ниското равнище на техния брой. Същевременно броят на безработните младежи се 

увеличава, което изисква насочване на усилията за преодоляване на проблема за тази 

конкретна целева група. 

 

4.2.3. Средногодишна работна заплата 

Средната годишна работна заплата в община Брегово е в размер съпоставим със 

средната за страната. Наблюдава се тенденция на плавен, но устойчив ръст в 

стойностите на средногодишната работна заплата, като изключение прави 2011 г., за 

която стойностите рязко падат (от 4 825 лв. за 2010 г. до 4 338 лв. за 2011 г.). 

Независимо от този факт, за последната разглеждана година, за която са събрани данни 



   

„Извършване на подготовка и разработване на общински план за развитие и разработване на механизми и нормативни 

документи за мониторинг” по проект №13-13-94/12.11.2013 г. „Подобряване на процеса на разработване и прилагане на 

политики в община Брегово”, 

финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд 

 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

стр.42 от 185 

от Националния статистически институт, тенденцията на плавен ръст продължава и се 

достигат стойности от 5 333 лв. 

 

Източник: НСИ 
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Средна годишна работна заплата на наетите по трудово и служебно 
правоотношение по сектори от икономически дейности в община 

Брегово за периода 2008 - 2012 г.

A Селско, горско и рибно стопанство

C Преработваща промишленост

D Производство и разпределение на електрическа 
и топлинна енергия и на газообразни горива

E Доставяне на води; канализационни услуги, 
управление на отпадъци и възстановяване

F Строителство

G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

H Транспорт, складиране и пощи

I Хотелиерство и ресторантьорство

O Държавно управление

P Образование

Q Хуманно здравеопазване и социална работа

S Други дейности

 

Източник: НСИ 

Разпределението на средногодишна работна заплата по сектори от икономически 

дейности формира следните основни тенденции: 

 рязък скок в последната година от разглеждания период и най-високи 

стойности за сектор Търговия и услуги;  

 относително постоянни високи стойности за сектор Образование; 

 високи стойности, с тенденции за спад в последната година от разг-

леждания период за сектор Преработваща промишленост; 

 константно ниски стойности на средногодишните работни заплати в 

сектор Хотелиерство и ресторантьорство. 
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4.3. Състояние и тенденции в развитието на социалните услуги 

На територията на община Брегово се предоставят социални услуги, насочени 

както към специфични целеви групи, така и към цялото население на общината. 

През 2013 г. се предоставят шест социални услуги от резидентен тип. На терито-

рията на общината е и Домът за възрастни хора с умствена изостаналост – с. Куделин с 

капацитет 173 места. В общината няма разкрити услуги за деца. 

През 2013 г. са разкрити две Преходни жилища и има промяна в капацитета и ви-

да на действащите социални услуги. 

През 2013 г. общината е кандидатствала и е одобрена от Фонд „Социална закри-

ла“ за предоставяне на социална услуга Обществена трапезария. Общината е кандидат-

ствала и е одобрена по Програма „Помощ в дома”. 

Услугата Домашен социален патронаж е предназначена за лица, навършили 

пенсионна възраст и се финансира от общинския бюджет. Услугата е от изключително 

важно значение, поради високия дял на възрастни самотно живеещи хора в населените 

места на общината. 

Услугата има капацитет от 250 места, от които през 2013 г. са заети 39
14

, през 

2012 г. 68 места
15

, а през 2011 – 48 места. За всички заети места се предоставят услуги, 

свързани с доставка на храна, битови услуги, поддържане на лична хигиена. 

През 2013 г. е открита обществена трапезария с капацитет 148 места, от които към 

декември 2013 г. са заети всички
16

. 71 от ползващите услугата са самотно живеещи ли-

ца и семейства, получаващи минимални пенсии, а 29 са лица с доказана липса на дохо-

ди и близки да се грижат за тях. Обществената трапезария е осигурила всеки работен 

ден до края на 2013 г. безплатен топъл обяд за самотни възрастни хора и безработни 

                                                 
14 По данни на Годишния мониторингов доклад за 2013 г. на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област 

Видин 2010 – 2015 г.  
15 По данни на Годишния мониторингов доклад за 2012 г. на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област 

Видин 2010 – 2015 г. 
16 По данни на Годишния мониторингов доклад за 2013 г. на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област 
Видин 2010 – 2015 г. 
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лица. Проектът е финансиран от Фонд „Социална закрила” към министерството на тру-

да и социалната политика през 2013 г. 

През 2013 г. стартира и осъществяването на проект „Разчитай на нас!” на община 

Брегово. Като домашни санитари за срок от една година са наети 30 безработни лица, 

които да полагат грижи за 60 самотни стари хора. Задълженията им включват закупу-

ване на лекарства, доставяне на храна и други необходими покупки, почистване на до-

мовете на възрастните хора. Проектът се финансира от Агенцията за социално подпо-

магане чрез Европейския социален фонд. 

През 2013 г. като лични асистенти по Национална програма „Асистенти за хора с ув-

реждания” в община Брегово са наети 62 човека, при наети 5 човека през 2012 г., 3 човека 

през 2011 г. и 6 човека през 2010 г. 

На територията на община Брегово функционират две специализирани институ-

ции са предоставяне на социални услуги - Дом за възрастни хора с физически уврежда-

ния в с. Балей с капацитет до 50 човека и Дом за възрастни хора с умствена изостана-

лост в с. Куделин с капацитет до 200 човека. 

Услугата, предоставяна в Дом за възрастни хора с умствена изостаналост в с. Ку-

делин е разкрита през 1961 г. като държавно делегирана дейност с доставчик община 

Брегово. 

В партньорство между заинтересованите страни в област Видин – областна адми-

нистрация, общински администрации и съвети, териториалните структури на Агенция-

та за социално подпомагане (АСП), местни структури на централната държавна власт, 

доставчици на социални услуги и местни граждански организации (НПО) е разработена 

и утвърдена Областна стратегия за развитие на социалните услуги 2010-2015 г. Тя е 

разработена с подкрепата на областна администрация Видин и е координирана от Реги-

оналната дирекция „Социално подпомагане” (РДСП) Видин, с техническа помощ от 

страна на УНИЦЕФ. 

Стратегията предвижда развитието на социалните услуги в рамките на областта 

като представя конкретни планирани услуги за всяка от общините. 
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В съответствие с указанията на АСП от януари 2010 г. настаняването в ДВХФУ–

Балей се преустановява през 2010 г. и е планирано осъществяване на дейности за из-

веждане на част от настанените в дома в защитени жилища. В процеса на планиране на 

закриването на дома през 2011 г. ще се проучват възможностите за преустройство на 

ДВХФУ-Балей в центрове за настаняване от семеен тип, а общият капацитет на рези-

дентната грижа ще се намали до 30 места. 

Областната стратегия за развитие на социалните услуги предвижда реформиране 

и преструктуриране на Дома за възрастни хора с умствена изостаналост – ДВХУИ - 

Куделин, насочено към подобряване на грижата и условията за пребиваване на наста-

нените лица, постепенно намаляване на капацитета от 200 на 150 до 2015 г. 

Годишният мониторингов доклад за 2013 г. на Областната стратегия за развитие 

на социалните услуги област Видин 2010 – 2015 г. представя следния напредък по осъ-

ществяване на планираните действия в община Брегово: 

 Дом за възрастни хора с умствена изостаналост – ДВХУИ - Куделин 

В края на 2013 г. капацитетът на услугата е 173 места, като същият е намален в 

сравнение с 2012 г. с 27 лица (2012 г. капацитетът е 200 лица). Изведените 27 лица са 

настанени в социални услуги от резидентен тип (две новоразкрити преходни жилища 

и ЦНСТ в с. Куделин). Броят на ползвателите в края на 2013 година е 161 лица. 

Персоналът на дома включва 93 щатни длъжности на пълно работно време, всич-

ки от които заети. Извънщатната численост на персонала включва 7 работника (6 лица 

санитари и едно лице – охрана). 

Общата площ на терена и сградите е 48 950 кв.м. Триетажната сградата, която се 

ползва за нуждите на дома е с обща площ 1 394 кв.м. Материалната база е в много 

добро състояние. 

 Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена 

изостаналост, с. Куделин 
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Услугата е разкрита през 2013 г. след като е променен вида и капацитета на Защи-

тено жилище за възрастни хора с умствена изостаналост в с. Куделин, с капацитет 10 

места, в Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостана-

лост, с капацитет 15 места. Центърът е разположен в центъра на населеното място. 

Ползвателите за 2013 г. са 15 мъже на възраст между 31 и 60 години. 

Социалната услуга е насочена към създаване на среда близка до семейната, като 

потребителите на услугата извършват дейности, подпомагани и контролирани от пер-

сонала. На всеки един от потребителите е осигурена възможност да участва във всички 

видове мероприятия и дейности, които се организират, както в жилището така и извън 

него. 

Основните дейности са: трудотерапия, работа в градината, отглеждане на живот-

ни, готвене, хигиенизиране, както и занимателни дейности, свързани основно с ограмо-

тяването им. 

Персоналът включва 14 щатни длъжности на пълно работно време, всички от кои-

то заети. Теренът и сградите, където се помещава центъра са собственост на общината. 

Сградите са с обща площ 730 кв.м. и включват една жилищна сграда и една по-

мощна сграда. В жилищната сграда има 5 спални помещения, кухня, дневна, стая за 

персонала, санитарни възли. Дворът, с обща площ от 3 971 кв.м включва тревни площи, 

овощни дръвчета, цветни алеи и зеленчукова градина. Състоянието на материалната ба-

за отговаря на всички изисквания за нормален живот на потребителите. 

Финансирането на услугата за 2013 г.- е 62 698 лв. от държавния бюджет. 

 Преходно жилище №1 за възрастни хора с умствена изостаналост, с. 

Куделин 

Услугата е разкрита, считано от 1 септември 2013 г. като държавно делегирана 

дейност. Капацитетът е 12 места, от които всички заети. 

Целта на социалната услуга е създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, 

ефективна защита и социална интеграция на потребителите, осигуряване на дейности за 
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постигане на социално включване. В преходното жилище се осигурява 24 –часово обс-

лужване - осигуряване на съдействие за получаване на здравни грижи и здравна профи-

лактика, осигуряване на достъп до стоматологични услуги, съдействие за явяване пред 

ТЕЛК, осигуряване на възможност за получаване на пенсии и интеграционни добавки, 

изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване, органи-

зиране на културни и спортни мероприятия, и други дейности за организиране на сво-

бодното време, осъществяване на трудотерапевтични мероприятия с цел придобиване 

на трайни навици и умения. 

Персоналът на ПЖ се състои от 7 щатни бройки на пълно работно време, всички 

от които заети през изминалата година. 

Общата площ на сградата, в която се помещава ПЖ е 524 кв.м. В нея се включват 

пет спални помещения, една занималня, столова, кухненско помещение, склад, сани-

тарни помещения, стая за персонала. Общото състояние на материалната база е много 

добро. 

 Преходно жилище №2 за възрастни хора с умствена изостаналост, с. 

Куделин 

Услугата е разкрита, считано от 1 септември 2013 г. като държавно делегирана 

дейност. Капацитетът е 8 места, от които всички заети. 

Целта на социалната услуга е създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, 

ефективна защита и социална интеграция на потребителите, осигуряване на дейности за 

постигане на социално включване. В преходното жилище се осигурява 24 – часово обс-

лужване - осигуряване на съдействие за получаване на здравни грижи и здравна профи-

лактика, осигуряване на достъп до стоматологични услуги, съдействие за явяване пред 

ТЕЛК, осигуряване на възможност за получаване на пенсии и интеграционни добавки, 

изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване, органи-

зиране на културни и спортни мероприятия, и други дейности за организиране на сво-

бодното време, осъществяване на трудотерапевтични мероприятия с цел придобиване 

на трайни навици и умения. 
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Персоналът на ПЖ се състои от 5 щатни бройки на пълно работно време, всички 

от които заети през изминалата година. 

Общата площ на сградата, в която се помещава ПЖ е 112 кв.м. В нея се включват 

три спални помещения, занималня, столова и санитарни помещения. Общото състояние 

на материалната база е много добро. 

 Център за настаняване от семеен тип №1 за хора с физически уврежда-

ния, с. Балей 

Социалната услуга е държавно-делегирана дейност с доставчик община Брегово. 

ЦНСТ се намира на 5 км от град Брегово. Има добра транспортна връзка, включително 

и специализиран превоз. 

Капацитетът на услугата за 2013 г. е 15 места и е изцяло запълнен. В центъра се 

предлагат медицинско обслужване, постоянна грижа, административно обслужване, 

социална подкрепа, организиране на трудотерапия, културни мероприятия и пр. 

Персоналът на услугата се състои от 14 щатни бройки на пълно работно време, 

всички от които заети през 2013 г. Теренът и сградата, където се помещава ЦНСТ са 

собственост на община Брегово. 

Сградата е с обща площ 162,79 кв. м и в нея са разположени дневна с трапезария, 

санитарни помещения, дневна стая и пет спални помещения. Дворът е озеленен и добре 

поддържан. 

 Център за настаняване от семеен тип №2 за хора с физически уврежда-

ния, с. Балей 

Социалната услуга е държавно-делегирана дейност с доставчик община Брегово. 

ЦНСТ се намира на 5 км от град Брегово. Има добра транспортна връзка, включително 

и специализиран превоз. 

Капацитетът на услугата за 2013 г. е увеличен от 10 на 15 места. Ползвателите 

през предходната година са 14 лица. В центъра се предлагат медицинско обслужване, 
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постоянна грижа, административно обслужване, социална подкрепа, организиране на 

трудотерапия, културни мероприятия и пр. 

Персоналът на услугата се състои от 13 щатни бройки на пълно работно време, 

всички от които заети през 2013 г. 

Теренът и сградата, където се помещава ЦНСТ са собственост на община Брегово. 

Сградата е с обща площ 259,73 кв. м и в нея са разположени кухненски блок, столова, 

санитарни помещения, дневна стая, шест спални и административни помещения. Дво-

рът е озеленен и добре поддържан. 

 Защитено жилище „НАДЕЖДА” за лица с физически увреждания, 

гр.Брегово 

Услугата е разположена в центъра на гр.Брегово. Потребителите на услугата са 

хора с физически увреждания и за 2013 г. това са 6 лица. Услугата цели създаване на 

среда, близка до семейната с възможност за подкрепа и изява, ефективна защита и со-

циална интеграция на хора с физически увреждания, възстановяване на социални уме-

ния и навици. 

Услугата е разположена в сграда, включваща 5 помещения, двор - 0,8 дка. Общото 

състояние на материалната база е много добро. 

Персоналът включва 4 щатни длъжности на пълно работно време и получава ме-

тодическа помощ във вид на участие в семинари и обмяна на опит с други ЗЖ от об-

ластта и страната, ежеседмични срещи с технически координатор на социални услуги 

за разясняване нормативни документи и други проблеми. 

Предвид регистрираните устойчиви тенденции за намаляване и застаряване на 

населението на общината, както и приоритетите на политиката за сближаване на ЕС за 

периода 2014 - 2020 г., особен интерес представляват възможностите за 

финансиране на иновативни услуги в общността, насочени към нуждите на 

възрастни хора, вкл. самотно живеещи извън общинския център и младежи и 

лица в трудоспособна възраст, живеещи в малките населени места. Работещите в 
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областта на социалните услуги центрове и неправителствени организации активно 

работят в посока трудова заетост и социално включване на хора с увреждания. 

Подходящо е развитието на мобилна услуга за предоставяне на храна, комунално-

битови услуги, помощ в домакинството, здравна и медицинска грижа, осигуряване на 

трудо- и арт терапия, други.  

4.4. Здравеопазване 

Системата на здравеопазване в община Брегово е относително слабо развита.  

На територията на община Брегово са представени първичната медицинска 

помощ, първичната дентална помощ и специализираната медицинска помощ. 

 

 

Източник: НСИ 
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Поради устойчивият брой на медицинския персонал и отрицателната демографска 

тенденция броя на обслужваното население от един медицински специалист намалява с 

15,4% за лекарите. Обслужваното население от един лекар по дентална медицина се 

увеличава с близо 27%. 

 

Източник: НСИ 

По данни на Регионалната здравна инспекция Видин
17

 населението на община 

Брегово се обслужва от: 

 пет индивидуални практики за първична медицинска помощ – 3 в гр. 

Брегово, 1 в с. Косово и 1 в с. Връв; 

 четири индивидуални практики за първична дентална медицинска по-

мощ в гр. Брегово; 

                                                 
17http://www.rzi-vidin.net/registar.htm  

http://www.rzi-vidin.net/registar.htm
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 една практика за специализирана медицинска помощ (неврологични 

болести) в гр. Брегово. 

 

Населението на общината се обслужва от Многопрофилна болница за активно 

лечение „Св. Петка“ Видин, която е със статут на районна болница. МБАЛ „Св. Петка“ 

оказва висококачествена, достъпна, своевременна, достатъчна, лечебна и 

рехабилитационна помощ в областта на следните основни медицински специалности: 

Вътрешни болести; Ревматология; Кардиология; Пневмология и фтизиатрия; Хирургия; 

Ортопедия и травматология; Анестезиология и интензивно лечение; Акушерство и 

гинекология; Неонатология; Нервни болести; Детски болести; Очни болести; Ушно – 

носно – гърлени болести; Клинична хематология; Кожни и венерически болести; 

Образна диагностика; Физикална и рехабилитационна медицина; Клинична 

лаборатория; Обща и клинична патология; Съдебна медицина; Трансфузионна 

хематология; Микобиология. 

На територията на град Брегово функционира и Център за спешна медицинска 

помощ.  

Според данни на НСИ основните причини за настъпване на смърт на общината са 

болести на органите на кръвообращението - над 80% от смъртните случаи за периода 

2008 - 2012 г., следвани от заболявания причинени от новообразувания - около 10%. 

Делът на случаите на смърт в следствие на болести на дихателната и 

храносмилателната система е под 4% сродно за разглеждания период, което е 

предпоставка да се счита, че липсват фактори които причиняват подобен тип 

заболявания.  

При разработване на програми и подходи за профилактиране на здравното 

състояние на населението следва да се насочат усилие към намаляване на 

заболеваемостта в областта на болестите на кръвообращението.  
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През периода 2007 - 2013 г. не са изпълнявани проекти, които пряко да са 

насочени в областта на здравеопазването. 

 

4.5. Образование 

Броят на учениците в община Брегово следва общата тенденция за намаляване на 

наеселението и аналогично намалява с умерен, но постоянен темп.  

Броят на учениците бележи тенденция на обратнопропорционално намаление 

спрямо степента на образование, факт - следствие от ниската раждаемост. 

 

Инфраструктурата на образователната система в община Брегово включва 5 

училища - 3 основни, разположени в гр. Гъмзово, с. Връв и с. Косово, едно СОУ в гр. 

Брегово и Професионална земеделска гимназия в гр. Брегово. Предстоящо е 

закриването на Професионалната земеделска гимназия поради липса на желаещи за 

обучение в нея.  

Функционират шест ЦДГ – по една в гр. Брегово, с. Балей, с. Връв, с. Гъмзово, с. 

Косово и с. Ракитница. Функционира и един Център за работа с деца в гр. Брегово. 

Темпът на намаляване на учениците в община Брегово за периода 2008 - 2012 г. е 

-15%, което е средно годишно намаление от 3,75% за периода. 
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Източник: НСИ 

 

Учениците, които напускат училище преди да са придобили съответната степен 

на образование са между 1% и 3% за периода от учебната година 2007/2008 г. до 

2011/2012 г., като основните причини за напускане са нежелание/заминаване в чужбина 

или „семейни“. За целия пет годишен интервал учениците напуснали по семейни 

причини са почти два пъти повече от тези, напуснали поради нежелание/заминаване в 

чужбина. 
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Източник: НСИ 

През периода 2007 г. - 2013 г. са изпълнени проекти в областта на образованието, 

както по отношение на възстановяване и обновяване на инфраструктурата, така и 

свързани с подобряване на качеството на образованието.  

Извършен е ремонт ЦДГ „Детелина”,  гр.Брегово – капиталови разходи на 

стойност 86 000 лв., както и ремонт на СОУ ”Св.св.Кирил и Методий” гр. Брегово – 

капиталови разходи на стойност 110 000 лв. 

Настоящият планов период дава възможност за обновяване на оборудването 

насочено към обучителния процес и въвеждането на ИКТ в обучението. 

Училищата в община Брегово могат да се възползват активно от възможностите 

за финансиране по оперативни програми и осъществяват проекти, насочени към 

разнообразяването на извънкласни дейности. 
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4.6. Култура 

Културно-историческите обекти са една от предпоставките за развитие на общи-

ната в областта на туризма.  

В община Брегово развиват дейност девет читалища. Всяко населено място има 

функциониращо читалище с изключение на с. Калина. В тях се съхраняват културни 

традиции и се развива художествена самодейност. Най – дейно и с най – добри 

възможности е читалище «Развитие» гр. Брегово. В читалището има изграден самодеен 

ансамбъл «Тимок», който представя Брегово пред населението на всички празници. 

Ансамбълът изнася концерти и зад граница и отзивите за тях са повече от отлични. 

Редовно в концертните прояви участват колективи от СОУ, ЦДГ «Детелина» и 

ученически духов оркестър «Иван Бърдаров» с ученици от СОУ и ПГЗ . 

През 2002 година са възстановени традиционните културни празници «Тимошка 

пролет». Участват всички читалища на принципа на размененото гостуване. Финалната 

вечер се провежда в гр. Брегово в навечерието на Деня на славянската писменост и 

култура, където със свои изпълнения участваха всички читалища. Това се превърна в 

ежегоден традиционен празник. 

Във всяко населено място са запазени културно – историческите ценности на 

Българската православна църква. Всички храмове са декларирани като архитектурни 

паметници на културата.  

На територията на с. Връв има стар римски кастел «Дортикум» с местно 

историческо значение, който за съжаление е разрушен от набези на иманяри. Край с. 

Балей при разкопки разкопки са датирани следи от траките по нашите земи. 

Всички читалища изработват културни календари и участват с концертни 

програми по случаи бележити дати и празници – 1–3 март, 24 май, 1 ноември, 24 

декември, традиционните селски събори бяха организирани от читалищата. 

Всички читалища участват във фестивал „Тимошка пролет”и осъществяват 

сътрудничество със сродни организации от Република Сърбия. 
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Обекти на културно-историческо и етнографското наследство,  

природни забележителности
18

 

Елемент Достъпен Други условия 

къде кога 

1.1.1 Фолклорен ансамбъл 

„Тимок” 

НЧ”Развитие” – 

1897г.” гр. Брегово.  

Празници, обреди 

в празнично об-

редния календар 

на Общината 

38 участника 

Различно групиране 

Изпълнява характерни за 

населеното място  и ет-

нографската област песни 

и танци 

1.1.2 Младежка танцова 

формация „Брегови-

ца” 

НЧ”Развитие- 1897 

г.”  

гр. Брегово 

Празници, обреди 

в празнично об-

редния календар 

на Общината 

Изпълнява характерни за 

населеното място  и ет-

нографската област песни 

и танци. 

 

1.1.3 Детски фолклорен 

ансамбъл „Тимочан-

че” 

Център за работа с 

деца гр. Брегово 

Празници, обреди 

в празнично об-

редния календар 

на селото и Общи-

ната 

48 участника 

Различно групиране 

Изпълнява характерни за 

населеното място  и ет-

нографската област песни 

1.1.4 Фолклорна група  НЧ”Просвета – 

1928г.” с. Балей 

Празници, обреди 

в празнично об-

редния календар 

на селото и Общи-

ната 

10 участника 

Изпълняват местни фолк-

лорни песни и танци 

1.1.5 Фолклорна група  НЧ”Светлина – 1928” 

с. Куделин 

Празници, обреди 

в празнично об-

редния календар 

на селото и Общи-

ната 

Изпълняват местни фолк-

лорни песни и танци 

1.1.6 Фолклорна група  НЧ”Съзнание” – 

1927г.” 

с. Връв 

Празници, обреди 

в празнично об-

редния календар 

на селото и Общи-

ната 

12 участника 

Изпълняват местни фолк-

лорни песни и танци 

 

1.1.7 Фолклорна група  НЧ”Светлина – 

1928г.” 

с. Ракитница 

Празници, обреди 

в празнично об-

редния календар 

на селото и Общи-

ната 

Изпълняват местни фолк-

лорни песни и танци 

                                                 
18 Извадка от изготвена през 2013 г. Маркетингова стратегия за изграждане на посетителски център за експониране на  културно-

историческото наследство и природните забележителности на община Брегово с прилагане на аудио-визуални компютърни 
технологии, договор 05/313/00149 от 03.04.2013г 
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Елемент Достъпен Други условия 

къде кога 

1.1.8 Фолклорна група  НЧ”Просвета- 

1927г.” с. Косово 

Празници, обреди 

в празнично об-

редния календар 

на селото и Общи-

ната 

14 участника 

Изпълняват местни фолк-

лорни песни и танци 

1.1.9 Фолклорна група  НЧ”Светлина- 

1927г.” 

 с. Делейна 

Празници, обреди 

в празнично об-

редния календар 

на селото и Общи-

ната 

15 участника 

Изпълняват местни фолк-

лорни песни и танци 

1.1.10 Певческа група НЧ”Пробута-1927г. 

с.„Тияновци 

Празници, обреди 

в празнично об-

редния календар 

на селото и Общи-

ната 

Изпълняват местни фолк-

лорни песни. 

1.1.11 Фолклорна група НЧ”Просвета – 

1928г.” с. Гъмзово 

 Празници, обреди 

в празнично об-

редния календар 

на селото и Общи-

ната 

15 участника 

Изпълняват местни фолк-

лорни песни и танци 

1.2 Духови оркестри    

1.2.1 Градски духов оркес-

тър 

НЧ”Развитие – 

1897г.” гр. Брегово 

Празници в кул-

турния календар 

на общината 

 

1. 2.2 Ученически духов 

оркестър „Иван Бър-

даров” 

НЧ” Развитие- 

1897г.” гр. Брегово 

Празници в кул-

турния календар 

на общината 

 

1.2.3 Духов оркестър НЧ” Просвета-

1928г.” с. Балей 

Празници в кул-

турния календар 

на общината 

 

1. 2.4 Духов оркестър НЧ” Просвета-

1928г.” с. Гъмзово 

Празници в кул-

турния календар 

на общината 

 

1. 2.5 Духов оркестър НЧ” Светлина-

1928г.” с. Ракитница 

Празници в кул-

турния календар 

на общината 

 

 

1.2.6 Духов оркестър 

„Братя Господинови” 

с. Гъмзово Празници в кул-

турния календар 

на общината 

 

2 Празници    

2.1 Общински културни 

празници „ Тимошка 

пролет” 

гр. Брегово м. май Провеждат се два поредни 

дни 

2.1.1 Местни фолклорни 

състави 

гр. Брегово 1-ви ден Участват всички фолк-

лорни състави от община 

Брегово с представяне на 

автентичен фолклор. 

2.1.2 Фестивал на духови-

те оркестри 

гр. Брегово 2-ри ден Участват всички духови 

оркестри от общ. Брегово 
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Елемент Достъпен Други условия 

къде кога 

5 Природни забеле-

жителности 

   

 „Къмпинг и рибарско 

селище” 

с. Връв целогодишно Изграден по проект „ Пъ-

тят на рибаря - развитие 

на екотуризма” 

6 Историческо нас-

ледство 

   

6.1 Древната мест-

ност”Дортикум” 

Край с. Връв целогодишно  

6.2 Разкопки край село 

Балей 

с. Балей целогодишно  

6.3 Най- старата църква 

в областта- храмът „ 

Възкресение Христо-

во” 

с. Куделин Целогодишно   

 

Културни събития с международно участие 

 

Място на 

провеждане 

Организатор, лице 

за контакти-тел 

Събитие Дата 

гр. Брегово Община Брегово 

и Народни чита-

лища  

Общински културни праз-

ници „Тимошка 

пролет"  

Седми фестивал на духо-

вите оркестри 

 

 

м. .май 

гр.Брегово Община Брегово и 

НЧ „Развитие" 

 

Ден на Община Брегово 

Трета събо-

та на м. ав-

густ 

Културни събития с национално значение 

 

Място на Организатор, лице за Събитие Дата 

провеждане контакти-тел   

гр.Брегово Община Брегово и Седми фестивал на м.май 

 Народни читалища духовите оркестри  
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4.7. Младежки дейности 

Националната политика по заетостта предлага специални мерки за заетост на 

младежите, включващи информация и услуги за професионално ориентиране и 

обучение, квалификация и преквалификация, помощ при започване на работа и 

субсидирани схеми за заетост. 

През последните години е налице несъответствие между придобитите в училище 

умения и наличните възможности за заетост, което намалява шансовете за заетост на 

българските младежи.  

За да се противодейства на нарастващата се младежка безработица, община 

Брегово има възможността да осъществява мерки за подкрепа на създаване на работни 

места, въпреки че временната заетост в публичния сектор се счита за важно средство за 

присъствие на пазара на труда, докато кризата отмине, а в дългосрочен план е важно да 

се създадат устойчиви работни места. Община Брегово може да осигурява заетост на 

младежи по Националната програма „Старт на кариерата”, Регионалната програма за 

заетост, „Ново начало – от образование към заетост” и субсидирани мерки за заетост, 

съгласно Закона за насърчаване на заетостта. 

4.8. Спорт и отдих 

Спортните обекти на територията на община Брегово включват спортен комплекс  

 общинска спортна база – стадион „Тимок”, гр. Брегово; 

 стадион – с. Гъмзово; 

 стадион – с. Косово; 

 физкултурен салон в СОУ - Брегово; 

 физкултурни площадки в СОУ и ПГЗ; 

 открити спортни площадки в гр.Брегово и кметствата. 
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Община Брегово осъществява приета през 2012 г. Програма за развитие на 

физическото възпитание и спорта в Община Брегово за периода 2012-2015 г. С 

програма се конкретизират дейностите и основните задачи на Общинската 

администрация за развитие на физическото възпитание и спорта в Община Брегово за 

периода 2012 -2015 г. 

Целта на програмата е да създаде възможности за развитие на детско-юношеския 

спорт, повишаване на спортното майсторство и подобряване на спортната база в 

общината. Предвидени са следните мерки и комплекси от дейности: 

 модернизиране и поддържане на спортните обекти, съоръжения, детс-

ки площадки и зони за отдих 

 оказване на финансова и техническа помощ, при подготовката и из-

пълнението на годишните спортни календари 

 организиране на турнири по различните видове спорт за лица с увреж-

дания и в неравностойно социално положение; 

 подпомагане дейността на спортния клуб, като се даде приоритет на 

спортове доказали и показващи добри класирания от спортния кален-

дар; 

 изработване на ясни критерии по отношение на финансовото подпома-

гане на спортната дейност от бюджета на Община Брегово; 

 реконструкция на спортните обекти, с оглед осигуряване на достъп от 

хора с трайни или частични увреждания, чрез разработване на проек-

ти и външно финансиране 

 

Инвестициите в спортната инфраструктура подкрепят развитието на 

общината като създават възможност за повишаване на спортната активност и 
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култура на населението и съответно на качеството на живот в общината и 

задържане на младите хора.  

 

5. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията на 

община Брегово 

5.1. Развитие на селищната мрежа и насоки за пространствено развитие на 

общината 

Община Брегово е съставена от 10 населени места – град Брегово и селата: Балей, 

Куделин, Връв, Гъмзово, Калина, Тияновци, Делейна, Косово и Ракитница. В периода 

2006 г. – 2012 г. няма промени в състава на общината.  

По данни на НСИ за 2011 г. средната гъстота на населените места е 5,55 н.м./100 

км2 при средна за страната – 4,78 н.м./100 км2. Същевременно гъстотата на 

населението в общината е 3068 жители на км2 и е под средната за страната - 66,4 

жители на км2.  

Броят на населението, както и други критерии и показатели, използвани за 

функционална категоризация на общините и населените места, определят категориите 

на населените места в община Брегово както следва: 

Населено място категория Населено място категория 

Брегово четвърта Калина осма 

Балей шеста Косово шеста 

Връв седма Куделин шеста 

Гъмзово шеста Ракитница шеста 

Делейна седма Тияновци седма 
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Балансът на територията на община Брегово показва степен на урбанизация под 

средната за страната. Основният дял от територията на общината - приблизително ¾, е 

зает от земеделски територии, което съчетано с почвените и климатични условия в 

общината е обуславя развитието на селското стопанство. Делът на земеделските 

територии в общината е по-висок от средния за страната. Същевременно делът на 

горските площи е значително по-нисък от средния за областта и за страната. 

Урбанизационните процеси протичат в зависимост от икономическото състояние 

на населението, действащото законодателство по устройство на териториално, 

териториално-устройствения план на общината, общия градоустройствен план за гр. 

Брегово, плановете за земеразделяне, а в границите на населените места – и от 

подробните устройствени планове. 

Действащите кадастрални и подробни устройствени планове на територията на 

Община Брегово са само на хартиен носител, като над 80 % от тях са остарели. 

Плановата основа на населените места в по-голямата си част е остаряла и 

неактуална предвид промени в нормативната уредба, променените изисквания 

към планирането, реституционните процеси и промени в собствеността. 

Наличният интерес на инвеститорите (частни инвестиции в поземлена 

собственост) към територията на община Брегово може косвено да бъде оценен с 

помощта на данните за изготвени кадастрални карти по искане на инвеститор за 

периода 2005 г. – 2012 г.
19

. На територията на община Брегово няма регистрирани 

такива искания. 

С промените в Закона за регионално развитие през 2012 г. беше въведена 

категорията „пространствено развитие“, което обхваща изготвянето и актуализацията 

на система от документи за пространствено развитие на национално, регионално и 

общинско ниво. Тези документи са пряко свързани с основните документи от системата 

за регионално развитие и следва да се разработват като отчитат наличните ресурси и 

                                                 
19 По данни на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, http://www.cadastre.bg , към 20.05.2014 г. 

http://www.cadastre.bg/
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предимства на територията, нейното устойчиво развитие и интегриране на планираните 

мерки във всички сектори. 

Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 г. – 2025 г. 

отрежда на град Брегово място сред градовете от 5-то ниво - много малки градове и 

села, центрове с общинско значение за територията на съответните общини. 

Териториалният ареал на влияние на гр. Брегово съвпада с границите на община 

Брегово. 

Концепцията не предвижда планиране на специфични интервенции в градовете от 

5-то ниво до 2025 г. Избраният модел на урбанистично развитие за перспективния срок 

– „умерен полицентризъм”, предвижда след 2025 г. центровете от 5-то ниво да бъдат 

стабилизирани. 

Съгласно нормативните изисквания община Брегово следва да изработи 

Концепция за пространствено развитие, чиято цел е създаването на пространствено-

устройствена основа за планиране и осъществяване на мерките в различните сектори.  

При разработването на концепцията за пространствено развитие следва да бъдат 

отчитани комбинации от фактори, целите и приоритетите за развитие въз основа на: 

 силните и слаби страни по отношение на демографското и социално-

икономическото развитие на центъра и съставните селища; 

 съхраняване на човешките ресурси чрез подкрепа на процеси на ежед-

невна трудова миграция към Видин; 

 привличане на инвестиционна активност в гр. Брегово и с. Гъмзово; 

 валоризация на територията чрез използване потенциала на природни-

те територии за развитие на туризъм и на селскостопанските за разви-

тие на земеделието. 

 



   

„Извършване на подготовка и разработване на общински план за развитие и разработване на механизми и нормативни 

документи за мониторинг” по проект №13-13-94/12.11.2013 г. „Подобряване на процеса на разработване и прилагане на 

политики в община Брегово”, 

финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд 

 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

стр.67 от 185 

Анализът на пространствената структура на общината показва силно огроничено 

наличие на изявени селски селищни структури.  

Населените места в общината са разположени в близост до основни 

комуникационни оси от регионално и национално значение, като в същото време нито 

едно от тях не е изложено пряко на шумово замърсяване или замърсяване на въздуха от 

преминаващия транспортен поток. 

Националната стратегия за пространствено развитие 2015 – 2025 г. регистрира 

частично активизиране на агломерационни процеси в трнсграничните оси, вкл. при 

Видин-Калафат. Тази тенденция може да бъде използвана в посока привличане на 

инвестиционна активност на територията на община Брегово. 

НКПР разглежда няколко вида специфични територии, като община Брегово по-

пада в няколко от тях – в специфичната територия на Дунавското крайбрежие, както и 

като селска и гранична община. 

Като част от Дунавското крайбрежие, община Брегово попада в обхвата на разра-

ботваната Стратегия на ЕС за Дунавския регион. Дунавската стратегия има три опорни 

стълба – „свързаност” (подобряване на достъпността, транспортните връзки и ко-

муникации по и към Дунав и ефективното използване на енергийните ресурси), 

„околна среда” (подобряване качеството на водите, опазване на богатото биоразно-

образие, превенция и управление на риска) и “конкурентоспособност” (повишаване 

на конкурентоспособността на регионите, чрез иновации, образование, култура, ту-

ризъм, мултикултурен диалог и съхраняване на регионалната идентичност и бога-

тото културно наследство). Чрез тези действия се цели „отключване на потенциала” на 

района. НКПР извежда в добавка като значима намесата за повишаване на надеждност-

та на водния път, но не само чрез мерки за драгиране и обновяване на навигационните 

системи, а чрез проектиране и изграждане на съоръжения с шлюзове, гарантиращи це-

логодишна плаваемост по протежението от Видин до Черно море. Това предложение на 

НКПР представлява надграждане на Дунавската стратегия. 
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Като селска община Брегово попада в категорията на селски общини в близост до 

градски център от 1- 3-то ниво, в границите на 30 мин. изохрон, с добър достъп до ус-

лугите, предоставяни от градовете. Тази достъпност може да бъде разглеждана като 

един от най-важните ресурси, с които общината разполага. 

Значителна част от територията на община Брегово попада в териториите в де-

мографски риск – подгрупа, обхващаща всички населени места/общини и територии 

със сериозни демографски проблеми – намаляване (над 30% за 10 годишен период) и 

застаряване на населението, обезлюдяване. НКПР предвижда като пространствени ад-

реси за специфични проблемни територии и съответни политики за тях да бъдат посо-

чени землищата с пределно ниски гъстоти на обитаване (от „нула” до 100 човека в 

цялото землище). В зависимост от локализацията и пространственото им групиране, те-

зи землища формират различни видове ареали, като за община Брегово е валиден: 

землища с много ниски гъстоти на обитаване и много нисък агрономичен потен-

циал в западните и югоизточните гранични територии. В рамките на тази дефиниция 

попадат 16 от селата в община Невестино
20

, вкл. и такива, към които в периода 2005 – 

2013 г. има проявен интерес от инвестиции в частни имоти. 

Предвид критериите, използвани в Националната стратегия за пространствено 

развитие община Брегово може да бъде причислена към териториите в риск по 

отношение на комбинацията от демографски и икономически риск. Тази подгрупа 

обхваща всички населени места/общини и територии със сериозни демографски 

проблеми – намаляване (над 30% за 10 годишен период) и застаряване на 

населението, обезлюдяване.  

Данните разкриват общо намаляване на населението на община Брегово (2011 

спрямо 2010 г.) с 28,4%, но за голяма част от населените места, този дял е над 30% 

(Връв – 40,0%, Ракитница – 37,4%, Гъмзово – 35,5%, Делейна – 35%, Косово – 35%, 

Тияновци – 30,7%). Към тези територии и зони на територията на страната НКПР 

                                                 
20 Брой население за 2012 г. 
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предлага специална политика и мерки, насочени към използване на потенциала на тези 

от тях, които имат потенциал да поемат дейности на културата, туризма и 

социалните услуги. 
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Данните за регистрираната икономическа активност в населените места на 

общината не дават основание да бъдат обособени основни направления за развитие. 

Разположението на населените места спрямо транспортните оси, както и броят на 

населението предполага наличие на потенциал за инвестиционна активност по 

протежение на второкласен път ІІ-12 в с. Гъмзово, гр. Брегово и отчасти в с. Балей.  

„Дунавската“ яка на общината включва селата Куделин и Връв, които заедно с гр. 

Брегово и с. Куделин могат да формират северна ос за развитие на алтернативен 

туризъм. Подобна южна туристическа ос може да бъде формирана от гр. Брегово, с. 

Ракитница, с. Косово, с. Делейна, с. Тияновци, с. Калина. 



   

„Извършване на подготовка и разработване на общински план за развитие и разработване на механизми и нормативни 

документи за мониторинг” по проект №13-13-94/12.11.2013 г. „Подобряване на процеса на разработване и прилагане на 

политики в община Брегово”, 

финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд 

 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

стр.71 от 185 

 



   

„Извършване на подготовка и разработване на общински план за развитие и разработване на механизми и нормативни 

документи за мониторинг” по проект №13-13-94/12.11.2013 г. „Подобряване на процеса на разработване и прилагане на 

политики в община Брегово”, 

финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд 

 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

стр.72 от 185 

Близостта на гр. Брегово до областния център Видин осигурява достъпност на 

обслужване на населението в значим дял от направленията. Възможността за ежедневна 

трудова миграция на жителите на гр. Брегово и селата в общината следва да бъде 

подкрепена чрез планирани мерки от страна на община Брегово. 

По отношение на бизнеса следва да се отбележи близостта на основен 

трансевропейски коридор №4, както и граничните контролно-протусквателни пунктове 

Видин – Калафат и Брегово – Неготин. Данните за пътникопотока през ГКПП Брегово – 

Неготин разкриват възможност за привличане на инвестиции за предоставяне на 

услуги, свързани с преминаващите. 

Територията на общината може да служи като логистичен тил на основни 

производства и дейности в областния център в сферата на обслужването.  

5.2. Транспортна инфраструктура и транспортен достъп 

5.2.1. Пътна инфраструктура 

Транспортната инфраструктура и качеството на предоставяните от нея услуги, в 

т.ч. достъпността до населените места, производствените зони и местата за отдих и 

туризъм е ключов фактор за социалното, културно, икономическо развитие и 

сближаване на районите. 

На територията на община Брегово е изградена 63,3 км пътна мрежа, 

разпределена по класове както следва: II-ри клас-20 км., III-ти клас – 14,3 км. и ІV-ти 

клас – 29 км. 

Републикански път IІ-12 е второкласен път, част от републиканската пътна мрежа 

на България, изцяло на територията на Област Видин. Дължината му е 27,4 км., като на 

територията на община Брегово са разположени 19 км. Пътят свързва град Видин с град 

Брегово и ГКПП Брегово. 

Републикански път IIІ-122 е третокласен път, част от републиканската пътна 

мрежа на България, изцяло на територията на област Видин. Дължината му е 37,9 км. 
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Пътят започва от 26,4 км на Републикански път II-12 в центъра на град Брегово и 

тръгва на север. Минава през селата Балей и Куделин и завива на изток, достига до река 

Дунав при село Връв, завива на югоизток и продължава покрай десният бряг на реката. 

На север от с. Куделин е разположена отсечка от 1 км, свързваща селото с Дома за хора 

с умствена изостаналост. 

Общинският път ІV-12003 свързва селата Делейна, Тияновци и Калина с Видин и 

е с дължина 14 км. 

Общинският път ІV-12005 свързва селата Ракитница, Косово и Делейна с Брегово 

и е с дължина 15 км. 

Пространствената конфигурация на пътната мрежа в общината е добре развита, 

създава възможност за осигуряване на бързи и качествени транспортни връзки и може 

напълно да задоволява селищата при изпълнение на активна програма за 

рехабилитация, насочена най-вече към общинската мрежа  

Пътната мрежа ІІ-ри и ІІІ-ти клас е в сравнително добро състояние. Областната 

стратегия за развитие на област Видин за периода 2014 – 2020 г. определя като 

приоритетно строителството на път ІІ-12 о.п. Видин – Иново - Брегово – граница 

Република България, участъци от км 12+600 до км 19+600, от км 22+370 до км 23+848 и 

от км 25+427 до км 25+987 с индикативна стойност на СМР 5 млн. лв. с ДДС. 

Изготвени са технически инвестиционни проекти. 

Областната стратегия предвижда и възлагане на проектиране за рехабилитация на 

път ІІІ-122 (Брегово-Ново-село-Капитановци-о.п. Видин), участък от км 8+000 до км 

19+300. Участъкът обхваща прилежащи села от общини Брегово и Ново село и е важна 

транспортна връзка с регионално значение. 

Като критично може да бъде определено състоянието на четвъртокласната пътна 

мрежа. Към момента община Брегово изпълнява проекти, насочени към рехабилитация 

на тези отсечки. В процес на реализация е проект за рехабилитация на общински 

пътища, финансиран от ПРСР 2007-2020 г., включващ рехабилитация на отсечка от 1 



   

„Извършване на подготовка и разработване на общински план за развитие и разработване на механизми и нормативни 

документи за мониторинг” по проект №13-13-94/12.11.2013 г. „Подобряване на процеса на разработване и прилагане на 

политики в община Брегово”, 

финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд 

 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

стр.74 от 185 

км от път IIІ-122, свързваща с. Куделин с Дома за хора с умствена изостаналост и 16 км 

от път Тияновци – Делейна – Ракитница. Общата сума на проекта е за 1 435 680 лева, а 

периодът на изпълнение е 2013 – 2015 г. Допълнително средства за ремонт на пътната 

отсечка Калина – Тияновци – Делейна са привлечени в началото на 2014 г. и чрез 

Публичната инвестиционна програма за растеж и устойчиво развитие на регионите, 

финансирана от републиканския бюджет. Размерът на привлечените средства е 350 000 

лева, като сумата ще бъде допълнена със средства от поименния списък за капиталови 

разходи на общината. 

Идентифициране е необходимост от благоустрояване на полските пътища, които 

осигуряват достъп до поземлените имоти.  

В рамките на капиталовата програма на Община Брегово ежегодно през периода 

са планирани и осигурявани средства за ремонт и реконструкции на улици и пътища. 

Осигуряването на възможност за бърз и безопасен транспорт до Видин и 

населените места в региона ще подкрепи в значителна степен възможностите за 

ежедневна трудова миграция в общината, както и ще създаде възможност за 

привличане на нови инвеститори в местната икономика. 

Транспортното обслужване в община Брегово се извършва от транспортни фирми, 

които изпълняват автобусни линии от Областната транспортна схема. 

Територията на община Брегово се обслужва от две фирми – превозвачи 

(Дортикум ЕООД и ЕТ Елпида). Връзката на общинският център с гр. Видин е 

осигурена с много висока честота – автобусите се движат на всеки до минути по 

направление Видин – Гъмзово – Брегово – Ракитница – Косово, като първият рейс 

тръгва в 6:45 от Видин. По този начин е осигурен достъпен транспорт за над 70% от 

населението на общината. Два пъти дневно е осигурен транспорт по направленията 

Видин – Калина – Тияновци – Делейна и Брегово – Балей – Куделин – Връв. 

Проведеното проучване показва, че е налице съществена необходимост от 

ремонт и рехабилитация на уличните настилки и уличното осветлени във всички 



   

„Извършване на подготовка и разработване на общински план за развитие и разработване на механизми и нормативни 

документи за мониторинг” по проект №13-13-94/12.11.2013 г. „Подобряване на процеса на разработване и прилагане на 

политики в община Брегово”, 

финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд 

 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

стр.75 от 185 

населени места на община Брегово. Към момента общината е осъществила проект за 

рехабилитация на улични настилки и улично осветление в гр. Брегово (шест улици) на 

обща стойност 728 800 лева, финансиран през 2011 г. от ПРСР 2007 – 2013 г. 

На територията на община Брегово се намира ГКПП Брегово. ГКПП Брегово 

е шосеен граничен пункт II степен с регионално значение за България. Разположен е на 

границата със Сърбия, която се явява външна граница на ЕС на 25 км от гр. Видин. 

Пунктът се намира на второстепенен път IІ-12, който се включва в международен път 

Е-79.  

Гранично полицейско управление (ГПУ) Брегово е териториално звено към 

Регионална дирекция „Гранична полиция” – Драгоман и отговаря за осъществяване на 

граничния контрол на българо-сръбската граница в участъка на област Видин. ГПУ 

Брегово охранява участък от държавната граница на Република България с Република 

Сърбия (външна граница на ЕС) с обща дължина 92.339 км. (от гранична пирамида /ГП/ 

№ 1 - устието на р.Тимок до ГП № 179 - землището на с.Подгоре, община Макреш). От 

общата дължина – 74.939 км. са сухоземен участък и 17.400 км. речен участък по 

р.Тимок. Зоната за отговорност на ГПУ Брегово включва и гранична зона (територия с 

дълбочина 15 км., измервана от линията на държавната граница). Площта на 

обслужваната от ГПУ Брегово територия е 5560.17 км2. Структурни звена на ГПУ 

Брегово са ГКПП – Брегово и Връшка Чука.  

През 2012 г. на ГКПП Брегово е извършен ремонт, възложен от Областна 

администрация Видин на обща стойност 100 000 лева.  

ГКПП Брегово е изграден в непосредствена близост до гр. Брегово. Основният 

преход през ГКПП е свързан с извършване на търговска и туристическа дейност от 

граждани на България и Република Сърбия. Пунктът има значение на граничен преход 

между двете страни и най – кратък маршрут за движение на българските граждани за 

страните от Западна Европа. За да отговаря пунктът на европейските изисквания e 

необходимо да се направи нов проект за ГКПП с прилежащата инфраструктура и 
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изграждане на обиколен път на гр. Брегово. По своето местоположение пунктът се 

явява външна граница за страните от ЕС. 

Броят на пътниците, преминали през ГКПП Брегово намалява два пъти за 

последните четири години – 2009 – 2013 г. Спадът се дължи основно на намаление броя 

на преминалите граждани на ЕС – почти три пъти (както на излезлите, така и на 

влезлите). Наблюдава се значителен ръст (над четири пъти) на преминалите граждани 

на трети страни. Приблизително равният броя на излезлите и влезли граждани на трети 

страни предполага, че пунктът се използва основно от граждани на Република Сърбия и 

Република България. 

Тенденциите са устойчиви и не се дължат на пускането в експлоатация на Дунав 

мост ІІ и съответно на ГКПП Видин Дунав мост. 
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Източник: проект на Стратегия за интегрирано гранично управление на  

Република България, 2014 - 2017 г., Приложение 221 

 

През 2012 и 2013 г. пътникопотока през ГКПП Връшка чука нараства, като през 

2013 г. достига до 100 000 човека. Нарастването се дължи на удвоения поток на 

граждани от трети страни, като броят на влезлите и излезли през пункта граждани на 

трети страни е почти равен. 

Тези данни показват, че гражданите предпочитат преминаването на територията 

на Република Сръбска да става през ГКПП Връшка чука и в по-малка степен през 

ГКПП Брегово. 

5.2.2. Пристанищна инфраструктура 

Село Връв е единственото населено място в общината, разположено 

непосредствено на брега на река Дунав. В селото има речен пристан, който не 

функционира (функционирал до 1955 г. като пристанище за стопански стоки). В този 

участък река Дунав е най-дълбока в непосредствена близост до българския бряг и 

корабоплаването, извършвано на фарвартера, е най-близо до българския бряг. Това 

прави перспективно бъдещо възстановяване на пристана, като подобна интервенция 

следва да бъде обвързана с развитието на алтернативните форми на туризъм в региона, 

вкл. транснационалния проект „Вело Дунав“ и речните туристически походи, 

осъществявани през летните месеци. 

С икономическо значение за общината е близостта на територията й до 

пристанищата за обществен транспорт с национално значение, разположени на 

територията на област Видин, а именно: 

 Пристанищен терминал „Видин – Север“ - пристанище за обществен 

транспорт с национално значение; включва два пристанищни терми-

нала: пристанищен терминал "Фериботен комплекс Видин" и приста-

                                                 
21 http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1281  

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1281
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нищен терминал "Видин-север", части от пристанище за обществен 

транспорт с национално значение "Видин"; Терминалът e сертифици-

ран за обработка на насипни товари, зърнени култури, МПС и друга 

колесна техника, метали, дървесина, вторични суровини, палетизира-

ни стоки, контейнери; 

 Пристанищен терминал „Видин – Център“ - състои от два пристанищ-

ни терминала – Пристанищен терминал Видин Център и Пристани-

щен терминал Видин Юг; През Пристанищен терминал Видин - Цен-

тър преминават основно туристи от круизни кораби; Принципно 

пристанище Юг е предназначено за прием и съхранение на насипни и 

генерални товари, които не изискват специални условия за обработка. 

 

На територията на област Видин функционират и пристанища, които са 

стопанисвани от частни фирми: Ро–Ро терминал, покриващ релацията Видин – Пасау, 

Германия (разположен в Северна промишлена зона), Петролен терминал (разположен в 

Южна промишлена зона) и пристанището на Дунавски драгажен флот. 

 

5.2.3. Железопътна инфраструктура 

На територията на община Брегово не е изграден железопътен транспорт. Най-

близката железопътна гара е гара Видин, на 55 км. от гр. Брегово, чрез която общината 

се свързва с националната и европейската железопътна мрежа. 

Значително по-близо до общинския център се намира жп – линията Зайчар - Него-

тин – Прахово, разположена на сръбска територия. Най-близката до гр. Брегово жп 

спирка е на около 2 км от КГПП Брегово. 
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5.3. Електроенергийна система 

Захранването на електроразпределителна мрежа на Видинска област изцяло 

зависи от електроенергийната система (ЕЕС) на Република България. В региона 

независими източници на ел. енергия и частна собственост са: ВЕЦ каскада "Горни 

Лом” с инсталирана мощност 8 MW, ТЕЦ Видин с инсталирана мощност 75 МVA, 

която работи по сключен договор за производство на ел.енергия с НЕК-ЕАД, а по 

трансграничния електропровод 110kV "Връшка чука" обменът на ел.енергия 

зависи от международно договаряне. 

Енергийният сектор в област Видин се характеризира с голям дял на енергията 

получена от твърди горива. В процес на развитие е оползотворяване на местните 

възобновяеми енергийни източници - слънчевата, водната, геотермалната енергия и 

тази, която се получава от растителната и животинската биомаса. 

Проблем за нормалното електроснабдяване на консуматорите на територията на 

областта са продължаващите кражби на проводници, кабели и ел. оборудване от 

електроразпределителната мрежа. Все още остава проблемът с незаплащането на 

консумираната ел. енергия от голяма част от абонатите, които вече не са само от 

малцинствата в областта. 

Община Брегово, както и област Видин не разполага с газопроводна 

инфраструктура. 

 

5.4. Енергиен баланс, енергийна ефективност и ВЕИ 

Стратегията на ЕС за растеж и заетост „Европа 2020” уточнява приоритетите и 

целите на европейската икономика до 2020 г. Българското правителство определи 

националните цели за изпълнението й. В тази сфера те са: Намаляване емисиите на 

парникови газове с 20%, в сравнение с нивата от 1990 г. и увеличаване до 16% дела на 

енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия; 

подобряването на енергийната ефективност приблизително с 25% и намаляването с 
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50% на енергийната интензивност на БВП до 2020 година. Предвид на тази национална 

рамка, усилията на общинските и областната администрации Видин, също се насочват в 

посока стимулиране на развитието на нисковъглеродна икономика, при която се търси 

постигането на енергийна ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове. 

В същото време активно се провежда политика, насърчаваща използването на ВЕИ и 

популяризирането им като стъпка към устойчиво енергийно управление.  

На територията на общината има 24 трафопоста и 2 броя улични касети. Уличните 

ел. мрежи НН не са изградени напълно. Селищата се електроснабдяват с напрежение 20 

кв, чрез въздушни електропроводи.  

През 2004 г. ”Електроразпределение Плевен” ЕАД , клон Видин достави и 

монтира в община Брегово 117 броя енергоспестяващи улични осветителни тела, които 

бяха разпределени за всички населени места на територията на общината. В гр. Брегово 

са монтирани 50 броя. Разпределението на действащото улично осветление по квартали 

в гр. Брегово е неравномерно, тъй като в крайните квартали липсва уличен проводник. 

Всички трафопости на територията на общината са снабдени с двойнотарифни 

електромери, с цел икономия на средства за ел. енергия. 

През м. ноември 2005 г. с констативен протокол уличното осветление е 

прехвърлено от ЕРП на община Брегово. 

Изградени са подземни връзки за високо напрежение между 12 – те трафопоста на 

гр. Брегово, с цел безаварийно подаване на ел. енергия през есенно – зимния сезон. 

Общината се обслужва от Извънградски технически район към ЕРП – Видин. 

Комуникациите са на добро ниво, аварийните групи се отзовават своевременно на 

подадените от общината адреси. 

Като се има предвид, че разходите за електроенергия и отопление са значително 

перо от общинския бюджет, необходимо е да се използват всички възможности за 

осигуряване на средства за реализация на мероприятия за енергоспестяващи системи, 
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които ще намаляват топлинните и енергийни загуби, съответно разходи за поддръжка и 

експлоатация. 

Община Брегово е разработила проект на Стратегия за използване на 

възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Брегово 2012 – 2022 г. 

Стратегията е разработена в рамките на проект BG161PO001/4.2-01/2008/005 

“Подобряване качеството на околната среда чрез обмен на добри практики и прилагане 

на мерки за повишаване употребата на възобновяеми енергийни източници и 

биогорива“, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитите 2007 - 2013”. 

Проектът е изпълнен в периода 2009 – 2010 г. и е с бенефициент Сдружение за 

регионална инициатива, гр. София в партньорство с община Брегово, Република 

България и община Силвано Д'Орба, Италия. Проектът има за цел да подкрепи обмена 

на ноу-хау и най-добри практики чрез широко междурегионално сътрудничество в 

сферата на възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност и опазване 

на околната среда и природните ресурси. 

Конкретните предложени мерки в Стратегията, насочени към повишаване 

употребата на възобновяеми енергийни източници и биогорива включват: 

→ Подобряване качеството на уличното осветление и въвеждане на мерки 

за енергийна ефективност и намаляване на годишните разходи на елект-

рическа енергия с около 5 % или 100 000 kWh чрез: 

 изграждане на система за централизирано управление на уличното ос-

ветление; 

 основен ремонт (обновяване) на част от съществуващото и изграждане 

на ново улично осветление; 

 стартиране на подмяна на старите осветителни тела с енергоефектив-

ни; 

 аварийно поддържане и възстановяване на уличното осветление; 
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 проучване и пилотно изграждане на част от уличното осветление с фо-

товолтаични панели. 

→ Повишаване на енергийната ефективност на градския транспорт: 

 изграждане на велоалеи; 

→ Подобряване на енергийната ефективност на общинския сграден фонд и 

повишаване на енергийната ефективност в обектите, които се издържат 

чрез общински бюджет: 

 осъществяване на енергийни одити и обследвания на общинските 

сгради. 

 извършване на основни дейности – саниране/подмяна на догра-

ма/поставяне на изолации; 

 проучване и изграждане на фотоволтаични системи върху покривите 

на общински сгради. 

 

На територията на община Брегово
22

 има регистрирана една фотоволтаична 

електрическа централа (ФтЕЦ) с мощност 512.16kW и е инсталирана в с. Косово. 

Към 2016 г. трябва да бъде извършено обследване на всички сгради общинска 

собственост над 1 000 м2. Следва да бъдат обследвани и големи промишлени системи 

(задължените лица по чл. 10, ал. 1, т. 3 от Закона за енергийна ефективност), но на 

територията на общината не функционират такива. 

Съгласно предвижданията на Областни план за енергийна ефективност 2010 – 

2020 г. на област Видин
23

 най-целесъобразно е използването на ограничените 

финансови ресурси на общините да бъдат изразходвани за проектиране и енергиен 

одит на сградите за саниране, енергийно ефективно улично осветление, подмяна 

                                                 
22 Регистър на ВЕИ мощности, http://vei-bg.org/bg/projects?srch=true&text=&type=&oblast=4 
23 http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=621  

http://vei-bg.org/bg/projects?srch=true&text=&type=&oblast=4
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=621
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на горивната база на локалните топлоцентрали и поставяне на ко-генеративни 

модули към тях. Наличието на практическа проектна готовност ще облекчи в 

голяма степен усвояването на средства от съществуващите външни източници на 

финансиране. Въпреки, че обекти в община Брегово не са включени в Областната 

програма за енергийна ефективност 2010 – 20103 г., публичните обекти като детски 

градини, училища, читалища, сгради, ползвани от общинската администрация следва да 

бъдат предвидени за енергийно обследване и последващо саниране. 

Подобряването на енергийната ефективност основно може да бъде 

реализирано чрез саниране и обновяване на сгради и обекти общинска и държавна 

собственост, намиращи се на територията на общината. Подходящо е и 

насърчаването на използването на възобновяеми енергийни източници в селското 

стопанство. 

5.5. Водостопанска система  

ВиК мрежата на територията на общината се обслужва от “Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД – Видин, търговско дружество, регистрирано със 100% държавно 

участие, район Брегово.  

Всички населени места в община Брегово са водоснабдени, като не се наблюдават 

сезонни или други проблеми с водоподаването. Водоснабдяването на населените места 

в община Брегово се осъществява от три водоснабдителни групи – ПС1 и ПС3 от 

месността „Ливез” за гр. Брегово; помпена станция (бивш напорен водопровод Кула) 

снабдява селата Ракитница, Косово и Делейна; помпена станция Връв водоснабдява 

селата Връв, Куделин и Балей; помпена станция Майор Узуново водоснабдява селата 

Гъмзово, Калина и Тияновци. 

Качество на питейната вода е 100% стандартни проби по химични показатели и 

около 96% стандартни проби по микробиологични показатели (на областно ниво). 

Регистрираната през предходния период тенденция (областно ниво) на изграждане на 

собствени сондажи в производствени предприятия продължава, тъй като 
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себестойността на добитата вода от фирмите е много по-ниска в сравнение с цената на 

водата, закупувана от ВиК. 

В община Брегово, както и на територията на областта, няма изградена 

Пречиствателна станция за питейни води. 

В периода след 2005 г. са изпълнение следните ремонти дейности по 

водопроводната мрежа в общината: 

 Реконструкция на водоснабдителната система, финансиран от 

САПАРД през 2008 г. на стойност 3 072 846 лева; 

 Ремонт на уличен водопровод, гр. Брегово – финансиран от Социалния 

инвестиционен фонд в размер на 113 000 лева; 

 Ремонт на водопровод – център на гр. Брегово – ГКПП Брегово - фи-

нансиран от Социалния инвестиционен фонд в размер на 115 000 ле-

ва; 

 Ремонт на уличен водопровод, гр. Брегово – финансиран от МРРБ в 

размер на 180 000 лева; 

 Рехабилитация на напорен водопровод с. Ракитница - финансиран от 

ПУДООС в размер на 119 800 лева. 

 

На територията на общината има изградени четири микроязовира, които се 

нуждаят от почистване и не могат да се използват за напояване и риболов.  

През 2003 г. община Брегово е разработила проект “Почистване на микроязовир 

Елещеф и рекултивация на замърсени земеделски земи по поречието на р. Тимок“, за 

който обаче до момента не е реализиран поради липса на средства. 

През 2010 г. общината е представила като наложителен ремонта на микроязовири 

Елещеф, Делейна и Калина пред Междуведомствената комисия за възстановяване и 
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подпомагане към Министерския съвет, но предоставянето на средства за превантивни 

действия е отказано с Протокол №2 от 13.04.2010 г. на Комисията
24

. 

На територията на общината няма изградена канализационна мрежа, както 

и Пречиствателна станция за отпадни води. Изграден е колектор за отпадни 

дъждовни води с дължина 3,5 км., който обхваща само главната част на гр. Брегово. 

Необходимо е също цялостно канализиране и отводняване на общинския център и 

селата и изграждане на пречиствателни съоръжения. 

5.6. Хидромелиорации 

На територията на общината има изградени четири микроязовира, които се 

нуждаят от почистване и не могат да се използват за напояване и риболов.  

5.7. Комуникационни мрежи и системи 

Област Видин е с висока степен на покритие от мрежата на всички действащи в 

България мобилни оператори. Всички общини в региона имат достъп до интернет, но 

част от малките населени места не разполагат с интернет достъп. Във всички общински 

центрове и повечето от населените места в региона има изградени кабелни 

телевизионни мрежи, които се използват и поддържат от различни фирми. 

Резултатите от проведеното изследване на НСИ за използването на информаци-

онно-комуникационните технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата за 2011 г. отбе-

лязват значителен растеж от 11.9% спрямо предходната година в относителния дял на 

българските домакинства, които имат достъп до интернет в домовете си. През 2012 г 

отн. дял на домакинствата с достъп до интернет нараства до 50,9% средно за страната. 

В този контекст разпределението на обществените средства в подкрепа на развитието в 

областта на ИКТ добива изключителна важност за преодоляване на регионалните раз-

личия в достъпа до електронни услуги и за развитието на информационното общество. 

                                                 
24 http://www.nspbzn.mvr.bg/NR/rdonlyres/5AFBBB71-78F7-41ED-A770-992940271EF4/0/P2_10s.pdf  

http://www.nspbzn.mvr.bg/NR/rdonlyres/5AFBBB71-78F7-41ED-A770-992940271EF4/0/P2_10s.pdf
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По отношение на покритието на територията на района с инфраструктура за ши-

роколентов достъп до интернет се наблюдават няколко концентрации на територии в 

„дигитална сянка”. Въпреки, че не попада в списъка на населените места, представля-

ващи бели зони (съгласно проекта на ПРСР 2014 -2020), територията на община Брего-

во следва да се разглежда като не напълно осигурена по отношение на интернет достъ-

па. 

Необходимо е да се разшири достъпът и използването на мрежите и услугите на 

ИКТ, предвид нарастващата роля на информацията, особено в селата, където обществе-

ните места за достъп до информация са единствената възможност за много потребите-

ли. Изграждането на обществени информационни системи и гарантираното предлагане 

на Интернет услуги за целия обществен сектор, включително и на улеснен достъп за 

хората с увреждания, е задължителна стъпка към информационното общество. 

Пощенска станция има в град Брегово, а изнесени пунктове в пет от останалите 

села – Гъмзово, Косово, Ракитница, Балей и Делейна. 

На територията на общината функционира радиовъзел, чрез чиито програми се 

разпространява информация до населението относно работата на общинската 

администрация и местната нормативна уредба. Програмите отразяват и провежданите 

събития от културно, просветно, спортно, образователно или друго обществено 

значимо естество.  

Територията на община Брегово се покрива от телевизионен сигнал на 

националната телевизия. На територията на общината има мрежова кабелна телевизия 

само в гр. Брегово. На територията на община Брегово няма места телевизия. В гр. 

Брегово се приема сигнал на видински кабелни телевизии. 

На територията на гр. Брегово са монтирани и съоръжения на мобилните 

телефонни оператори. Изградените базисни станции на “Мобилтел” и “Глобул” 

обслужват територията на цялата община.  
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6. Екологично състояние и рискове 

6.1. Води 

Факторите, влияещи върху повърхностните води са предимно залесеността, 

количеството на падналите валежи и антропогенното въздействие върху природните 

дадености. Хидроложките условия са подложени на значителни антропогенни 

изменения. 

Данните от изготвен Междинен преглед на установените значими проблеми в 

управлението на водите в Дунавския речен басейн
25

показват наличието на 

замърсявания на повърхностни и подземни води на територията на община Брегово.  

По отношение на повърхностните води като повърхностно водно тяло в много 

лошо екологично състояние е определен българския участъка от р. Тимок, попадащ 

изцяло на територията на община Брегово (р.Тимок от гр.Брегово до устието й – 16,22 

км). Химичното състояние на водното тяло е определено като лошо
26

.  

В обхвата на поречието са налични четири антропогенни обекта (гр. Брегово и 

селата Ракитница, Балей и Куделин), общинско депо за отпадъци (26 дка). Не се 

извършва водовземане от водното тяло на река Тимок (2008 г.). Поречието попада в 

обхвата на зона по НАТУРА 2000, както и в рамките на чувствителна и уязвима зона. 

Хидробиологичното състояние е определено като много лошо. 

                                                 
25 http://www.bd-dunav.org/content/upravlenie-na-vodite/plan-za-upravlenie-na-rechniia-baseyn  
26 http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/PURB-2010-2015/razdel-
4/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_4_1_4_%D0%9E%D1%86%D0%B

5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1

%87%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0
%BA%D0%BE%20%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20

%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2%D

0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0-
%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8.pdf  

http://www.bd-dunav.org/content/upravlenie-na-vodite/plan-za-upravlenie-na-rechniia-baseyn
http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/PURB-2010-2015/razdel-4/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_4_1_4_%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%20%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8.pdf
http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/PURB-2010-2015/razdel-4/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_4_1_4_%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%20%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8.pdf
http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/PURB-2010-2015/razdel-4/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_4_1_4_%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%20%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8.pdf
http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/PURB-2010-2015/razdel-4/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_4_1_4_%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%20%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8.pdf
http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/PURB-2010-2015/razdel-4/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_4_1_4_%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%20%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8.pdf
http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/PURB-2010-2015/razdel-4/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_4_1_4_%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%20%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8.pdf
http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/PURB-2010-2015/razdel-4/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_4_1_4_%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%20%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8.pdf
http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/PURB-2010-2015/razdel-4/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_4_1_4_%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%20%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8.pdf
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Източник: Междинен преглед на установените значими проблеми в управлението на водите в Дунавския речния басейн 

 

С лош статус е идентифицирано подземно водно тяло Порови води в Кватернера 

Брегово-Новоселска низина. Като основни източници на замърсявания са посочени: 7 

броя нерагламентирани сметища, 6 броя населени места без канализация. Регистрирано 

е повишено съдържание на нитрати над 50 мг/л. Мониторингът на подземните водни 

тела се извършва чрез мониторинг пункт ШК1-ПС Брегово 3 за контролен и 

оператимен мониторинг. Основните мерки, предвидени в Плана за управлението на 

водите в Дунавския речен басейн са свързани с прилагане на добри земеделски 

практики, изграждане на канализация в населените места и пречиствателни 

станции за отпадни води. 

Налице е замърсяването на водите на територията на общината, проявяващо 

се от два основни източника. 

Като основен източник на замърсяване в региона се разглеждат натрупаните 

през годините наноси по поречието на река Тимок (достигащи по експертни оценки 
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на места (при старото корито на реката в местността Мелницата до Брегово) до 4 

метра
27

), съдържащи мед, цинк и олово, както и на сяра. Източник на замърсяванията са 

отпадните води от сръбската мина Бор, добиваща мед и злато по открит способ. 

Проблемите със залпово изпускане на замърсени води от хвостохранилището на 

флотационната фабрика на комплекса в притоците на река Тимок и от там в река Дунав 

са известни от началото на 80-те години на миналия век. Въпросът е поставян 

нееднократно на междудържавно ниво, но на практика, до 2010 г. решение не е 

намерено. Замърсяването на водите на река Тимок намалява след 2000 г. благодарение 

на намалялото производство на минния комплекс.  

В периода 2002 – 2008 г. са направени редица изследвания и оценки на нуждите 

от подобряване състоянието на околната среда в резултат на работата на комплекса, 

финансирани от Програмата за опазване на околната среда на ООН и Световна банка
28

. 

От 2011 г. стартира проект за изграждане на нова фабрика за претопяване (смилане) и 

обработка на рудния концентрат, която ще увеличи производствения капацитет, но и 

ще ограничи възможностите за замърсяване на околната среда. Очаква се проектът да 

завърши през 2014 г. 

От особена важност за състоянието на водите в река Тимок и съответно за община 

Брегово е осъществяването на проект „Регионално развитие на Бор“, осъществяван със 

заем от Световна банка, отпуснат през 2007 г. Основната цел на проекта е подкрепа за 

икономическото развитие на района на Бор чрез преодоляване на неотложни проблеми 

на околната среда и социалното развитие, предизвикани от преструктурирането на 

минния сектор. За възстановяване на стари екологични щети са предвидени 16,5 

милиона щатски долара, като основните задачи са свързани със затваряне и 

възстановяване на поне две съоръжения за изхвърляне на отпадъците в Бор и 

осъществяване на предпазни и възстановителни мерки за намаляване на 

заустване на отпадъчните води от площадките за депониране на отпадъци 

                                                 
27 проучване на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН и на Минния и металургичен институт в Бор, 

2012 г. 
28 http://www.rtb.rs/media/dokumenti/nt/Section1.pdf  

http://www.rtb.rs/media/dokumenti/nt/Section1.pdf
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(основно открити хранилища на отпадна руда). Най-важните елементи включват 

стабилизиране на хвостохранилищата, управление на водите, затваряне и 

рехабилитация на хвостохранилищата и наблюдение и поддръжка. Специално 

внимание е отделено на рехабилитацията на колектора за отпадни води, който към 

момента (вкл. и към 2014 г.) минава под коритото на река Велики Кривели и на 

практика е напълно компрометиран. 

Първоначалният период за извършване на предвидените реконструкции е в 

рамките на заема от Световна банка е декември 2008 – септември 2012 г. Актуалният 

преглед
29

 на състоянието на изпълнението показва, че крайният срок на изпълнение на 

дейностите е удължен до септември 2015 г. Към март 2013 г. все още не са били 

изпълнение основните дейности, свързани със затваряне и рехабилитация на 

хвостохранилищата, а към 1 юни 2014 г. подмяната на колектора за отпадни води на 

река Велики Кривели е предвидена бъде извършена до 15 април 2014 г. 

Данните от проведено през 2012 г. проучване на Института по биоразнообразие и 

екосистемни изследвания към БАН и на Минния и металургичен институт в Бор
30

 

потвърждават наличието на налични замърсявания с тежки метали по поречието на 

граничната р.Тимок в землището на община Брегово и на отсрещната сръбска община 

Неготин. Самата вода на Тимок е чиста, тъй като при взаимодействието на тежките 

метали с водата, те се утаяват на дъното или по бреговете. Затова почти във всички 

почвени проби съдържанието на мед, цинк и олово, както и на сяра, са над пределно-

допустимата концентрация. При старото корито на реката в местността Мелницата до 

Брегово отлаганията са с дебелина до 4 метра. 

Механизмът на постъпване на замърсителите в почвите е чрез заливане и 

поливане с речни води, като в годините тези замърсявания са нараствали, за да се 

стигне до висока степен на токсичност на почвите с образуване на мъртви площи. 

                                                 
29 http://www-

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/ECA/2014/06/01/090224b0824b8019/1_0/Rendered/PDF/Serbia000Bor0R0

Report000Sequence012.pdf  
30 Информация е събрана от публикации в национални и регионални медии, ноември 2012 г. 

http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/ECA/2014/06/01/090224b0824b8019/1_0/Rendered/PDF/Serbia000Bor0R0Report000Sequence012.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/ECA/2014/06/01/090224b0824b8019/1_0/Rendered/PDF/Serbia000Bor0R0Report000Sequence012.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/ECA/2014/06/01/090224b0824b8019/1_0/Rendered/PDF/Serbia000Bor0R0Report000Sequence012.pdf
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Проучванията са категорични, че над 50 % от площта на българската част от 

поречието на Тимок са замърсени - при Брегово и селата Ракитница, Балей и Куделин, 

като с доближаването на Дунав замърсяванията нарастват. 

Възможен проблем представлява потенциалното замърсяване на подпочвени води 

чрез натрупаните във времето отлагания на тежки метали по поречието и основно в 

района на Брегово и селата Ракитница, Балей и Куделин и устието на река Тимок. 

Липсата на ПСПВ на територията на общината води до увеличаване на рисковете от 

подобно замърсяване за здравето на хората в общината. 

Вторият съществен източник на замърсяване на водите е липсата на 

канализация във всички населени места в общината, както и липсата на ПСОВ. 

Домакинствата в по-голямата си част ползват септични ями за отпадните води, което 

увеличава замърсяването с органични отпадъци. В момента мръсните води се стичат в 

близост до жилищните сгради и това създава допълнителни екологични проблеми за 

живеещите в близост жители на град Брегово. 

Предвидените в Плана за управление на речните басейни в Дунавския район 

(2006) мерки за постигане опазването на околната среда са насочени с предотвратяване 

влошаването на екологичното и химичното състояние на повръхностното водно тяло и 

постигане на умерено до 2027 г. и са свързани с  

 изграждане на канализационна мрежа за населено място от 2000 – 10 

000 е.ж. на гр. Брегово; 

 изграждане на ГПСОВ от 2000 - 10 000 е.ж. на гр. Брегово; 

 закриване на общинското депо на гр. Брегово; 

 контрол на задължително изпълнение от земеделските стопани в уяз-

вимите зони на програми от мерки за ограничаване и предотвратяване 

на замърсяването с нитрати от земеделски източници; 

 спазване на правила за добра земеделска практика с цел опазване на 

водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници. 
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През изминалия планов период община Брегово е осъществила проекти, насочени 

към рехабилитация на водопроводната система. С финансиране от ПУДООС на 

стойност 300 000 лв. е изграден и колектор за дъждовни води.  

На територията на община Брегово до момента не е установено наличие на 

минерални води и респективно няма водоизточници на минерални води, използвани за 

лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. 

Намирането на решение на проблемите, свързани със замърсяванията по 

поречието на река Тимок, предизвикани с работата на минния комплекс Бор на 

територията на република Сърбия е необходимо да бъде изнесено на областно и 

съответно на национално ниво. Осигуряването на финансов ресурс за 

необходимата рекултивация на замърсените терени не е по силите на община 

Брегово. Изпълнението на необходимите дейности следва да залегне в публичните 

инвестиционни програми на национално ниво. Разрешаването на проблема е 

належащо както от гледна точка опазване на здравето на населението на община 

Брегово, така и по отношение на опазването на околната среда както на местно 

ниво (устието на река Тимок попада в защитена зона по НАТУРА 2000), така и в 

глобален мащаб, доколкото района е чувствителна зона поради вливането на 

Тимок в река Дунав и потенциалното замърсяване на Черно море. 

6.2. Качество на атмосферния въздух (КАВ) 

Нивото на концентрацията на замърсяващите вещества в атмосферния въздух се 

определя от няколко фактора, влияещи върху произхода и условията за задържането 

или разсейването им., които са: 

 изменение на локалните климатични условия вследствие морфографс-

ките характеристики на района; 

 площното разпределение и мощностите на емисиите; 

 характера на урбанизацията. 
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От метеорологичните фактори най-голямо влияние върху атмосферния въздух 

оказват термичните инверсии и мъгли, валежите и вятъра. Влиянието на вятъра се 

отразява най-силно на запрашеността. Снеговалежите имат по-пречиствателна 

способност от дъждовете. 

В близост до речни басейни се създават условия за възникване на температурни 

инверсии, които предизвикват задържане за по-продължително време на замърсителите 

в приземния слой на атмосферата. Тези инверсии са характерни най-вече за случите на 

безветрие („тихо време”), когато скоростта на вятъра е под 1 м/сек.  

Релефът в общината е хълмист с височина 120-200 м над морското равнище и 

предпоставя в голяма степен движението на въздушни маси, а с тях разпространението 

на замърсителите, изпускани от различните източници на замърсяване на атмосферния 

въздух. Релефът, преобладаващата посока и скорост на вятъра предпоставят 

сравнително добрата интензивност на разсейване на атмосферните замърсители. 

Валежният режим е от много съществено значение за естественото пречистване 

на атмосферния въздух. Летните валежи са обикновено кратковременни с висока 

интензивност, което води до порои. От друга страна, обаче, поройните дъждове 

предизвикват ерозия на почвения слой, с което след засушаване предпоставят емисии 

на прах. 

Мъглите са един от факторите, които водят до влошаване на разсейването на 

замърсителите. В района на гр. Видин те са характерни за периода с ниски температури 

(зимния период). До голяма степен влияние върху това оказва големият воден обект – 

река Дунав. 

Качеството на атмосферния въздух (КАВ) се следи чрез националната система за 

наблюдение, контрол и информация върху състоянието на околната среда. За оценката 

на качеството на атмосферния въздух са ползвани данни от най-близкия пункт за 

мониторинг на въздуха (в гр. Видин) и еднократни измервания. 
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Всяка година, въз основа на получените резултати и данни за нивата на 

замърсителите от оценката на КАВ, Националният център по околна среда и устойчиво 

развитие, съгласувано с регионалните инспекции по околна среда и водите, изготвя 

списък на районите за оценка и управление на КАВ на територията на страната. 

Наредба №7 от 3 май 1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния 

въздух, регламентира четири категории райони, в зависимост от степента на 

замърсяване.  

Община Брегово попада във втория от трите района за оценка и управление на 

качеството на атмосферния въздух в област Видин, утвърдени по реда на Наредбата, а 

именно район, в който нивата на един или няколко замърсители са между 

съответните горни и долни оценъчни прагове. 

Основните източници на замърсяване на въздуха на територията на община 

Брегово са използваните конвенционални горива, ползвани от организираните 

източници, и в по-малка степен от автотранспорта. Основен източник на емисии от 

подвижни източници са отработените газове от моторни превозни средства, основно в 

гр. Брегово – ГКПП и второкласен международен път Брегово – Видин. Промишлената 

дейност в общината е силно ограничена и не води до сериозно замърсяване на въздуха. 

Замърсяванията по поречието на река Тимок се отразяват и върху качеството на 

атмосферния въздух. Поради замърсяването с тежки метали обширни пространства 

около коритото на реката (заливните тераси) са обезлесени и без зелена покривка, а 

почвата е деградирала. Това предпоставя процеси на ерозия и силно запрашаване при 

наличие на вятър, с което замърсен прах се разнася на широка територия от общината. 

В обхвата на това явление попадат най-вече четирите населени места по поречието – 

Ракитница, Брегово, Балей и Куделин. По данни на администрацията на община 

Брегово са извършени залесителни дейности и към настоящия момент санитарния пояс 

защитава в значителна степен населението на гр. Брегово при замърсяване на въздуха с 

разпрашения почвен слой от речните заливни тераси. 
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Необходимо е планирането на допълнителни дейности, свързани с изграждане на 

санитарно-озеленителни пояси по поречието на река Тимок с цел намаляване 

въздействието от попадането на частици от замърсения повърхностен почвен слой във 

въздуха. 

6.3. Почви 

Характерът и структурата на почвената покривка, климатичните особености и 

разнообразието на релефа в землищата на населените места от общината са 

предпоставка за високо естествено плодородие. Почвите са слабо до средно ерозирали 

и само на отделни места се срещат участъци със силно ерозирали до каменливи почви. 

Процесът на почвена ерозия, където терените са по-стръмни, може да бъде спрян чрез 

обработка по хоризонталите, въвеждане на противоерозионни сеитбообръщения, 

засаждане с трайни насаждения, а на силно ерозиралите терени – извършване на 

залесяване и приобщаване към горския фонд. 

В нарушени територии влизат предназначени за възстановяване за възстановяване 

и рекултивация кариери, рудници, насипища, хвостохранилища, депа за отпадъци, 

свлачища, срутища и други. На територията на община Брегово съществуват следните 

нарушени терени за добив на полезни изкопаеми: 

 кариера, представляваща имот с номер 000570 в землището на гр. Бре-

гово, местност „Танова могила”. площ на имота – 188,949 дка; 

 кариера, представляваща имот с номер 000305 в землището на с. Дра-

гижево. площ на имота – 144,489 дка. 

По данни от Регистъра на свлачищата в България на територията на община 

Брегово няма регистрирани свлачища
31
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31 http://87.126.44.5/map/  
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Данни за ерозия по бреговата линия на река Дунав са налице в землищата на 

селата Куделин и Връв. 

На територията на общината функционира общинско депо за неопасни отпадъци, 

находящо се на територията на община Брегово, местност „Варкан”, с площ 18 дка. 

Депото следва да бъде закрито и рекултивирано след започване функционирането на 

Регионалното депо за битови отпадъци в регион Видин. 

Замърсяванията по поречието на река Тимок се отразяват и върху качеството на 

почвите. Поради замърсяването с тежки метали обширни пространства около коритото 

на реката (заливните тераси) са обезлесени и без зелена покривка, а почвата е 

деградирала. Проучванията потвърждават наличие на съдържание на мед, цинк и олово, 

както и на сяра над пределно-допустимата концентрация. При старото корито на реката 

в местността Мелницата до Брегово отлаганията са с дебелина до 4 метра. Механизмът 

на постъпване на замърсителите в почвите е чрез заливане и поливане с речни води, 

като в годините тези замърсявания са нараствали, за да се стигне до висока степен на 

токсичност на почвите с образуване на мъртви площи. Проучванията са категорични, че 

над 50 % от площта на българската част от поречието на Тимок са замърсени - при 

Брегово и селата Ракитница, Балей и Куделин, като с доближаването на Дунав 

замърсяванията нарастват. 

Концентрации на тежки метали (mg/kg) в почви, поливани с води,  

замърсени от минно-добивната и преработваща промишленост 

Станция Мед Олово Цинк Манган 

Брегово (при устието на р.Тимок 343 31 115 238 

Брегово 75 22 78 503 

Куделин 278 42 135 670 

Източник: Сборник доклади, стр.503, ISBN: 978-954-397-025-4, Смолян, 2011
32

 

                                                 
32 http:// Основен начин на обезвреждането на битовите отпадъци на територията на общината е депонирането им в гр.Димово на 

Регионално депо, с които община Брегово има подписан договор. 

Битовите отпадъци, неопасните производствени отпадъци и строителните отпадъци (основно земни маси от изкопни работи се 
депонират на депо, разположено в западната част на местността “Варкан” на изхода от града. Депонирането на отпадъците е 

 

http://procedures.uni-plovdiv.bg/docs/acrediation/1483/8871783771047601005.pdf
http://procedures.uni-plovdiv.bg/docs/acrediation/1483/8871783771047601005.pdf
http://procedures.uni-plovdiv.bg/docs/acrediation/1483/8871783771047601005.pdf
http://procedures.uni-plovdiv.bg/docs/acrediation/1483/8871783771047601005.pdf
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Най-замърсени са почвите близо до брега. Тежко замърсените площи трябва да се 

изземат, седиментите и утайките да се предепонират в депа за опасни отпадъци. 

6.4. Управление на отпадъците 

В общинската програма за управление на отпадъците, приета през май 2012 г. и с 

хоризонт на действие до 2015 г., са заложени конкретни мероприятия, целящи 

минимизиране отрицателното влияние на отпадъците върху околната среда. Основната 

цел, която е поставена в нея е общо подобряване на управлението на твърдите 

отпадъци. Програмата предвижда мерки за постигане на следните цели: 

 намаляване или ограничаване образуването на отпадъците, както и 

степента на тяхната опасност; 

 прилагане на новите нормативни изисквания в областта на обезвреж-

дане на отпадъците; 

 почистване на старите замърсявания с отпадъци; 

 екологосъобразно обезвреждане. 

 

На територията на общината няма организирано събиране и извозване на 

битовите отпадъци.  

Събирането и извозването на отпадъците от обществени заведения се извършва 

организирано от фирма „Еко Титан” ЕООД – Видин, индивидуално или чрез НП 

„ОСПОЗ” и чрез Общинската администрация на гр. Брегово, а отпадъците от 

домакинствата се извозват организирано в контейнери тип „Бобър” и „Мева”. 

                                                                                                                                                         

започнало през 1978 г. Площадката за депониране на отпадъци в момента възлиза на 2,5 дка при проектно отредена площ – 2,5 дка. 
Отпадъците се насипват на пластове с дебелина 50 – 60 см и се запръстяват периодично. 

На територията на Общината има сметища, нерегламентирани площадки за биоразградими отпадъци /БРО/. В продължение на 

години на неотредени площадки неконтролирано са изхвърляни отпадъците от по–малките населени места на 
общината.procedures.uni-plovdiv.bg/docs/acrediation/1483/8871783771047601005.pdf  

http://procedures.uni-plovdiv.bg/docs/acrediation/1483/8871783771047601005.pdf
http://procedures.uni-plovdiv.bg/docs/acrediation/1483/8871783771047601005.pdf
http://procedures.uni-plovdiv.bg/docs/acrediation/1483/8871783771047601005.pdf
http://procedures.uni-plovdiv.bg/docs/acrediation/1483/8871783771047601005.pdf
http://procedures.uni-plovdiv.bg/docs/acrediation/1483/8871783771047601005.pdf
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Преобладаващата част от тези отпадъци са генерирани от домакинствата (средно 

между 80 и 90 %), а останалите са резултат от търговската дейност на територията на 

гр. Брегово. 

На територията на община Брегово няма разработена система за разделно 

събиране на отпадъци. 

Основен начин на обезвреждането на битовите отпадъци на територията на 

общината е депонирането им в Регионално депо гр. Димово на, с което община Брегово 

има подписан договор. 

Битовите отпадъци, неопасните производствени отпадъци и строителните 

отпадъци (основно земни маси от изкопни работи) се депонират на депо
33

, разположено 

в западната част на местността “Варкан” на изхода от града. Депонирането на 

отпадъците е започнало през 1978 г. Площадката за депониране на отпадъци в момента 

възлиза на 2,5 дка при проектно отредена площ – 2,5 дка. Отпадъците се насипват на 

пластове с дебелина 50 – 60 см и се запръстяват периодично. Поддръжката на депото в 

гр. Брегово се осъществява от община Брегово – като собственик. 

На територията на общината има сметища, нерегламентирани площадки за 

биоразградими отпадъци. В продължение на години на неотредени площадки 

неконтролирано са изхвърляни отпадъците от по–малките населени места на общината. 

Събираните битови отпадъци на територията на община Брегово намаляват два 

пъти през 2011 спрямо 2010 г. с близо 600 тона, а намалението през 2012 спрямо 2011 

отново е близо два пъти, въпреки че обемът събирани отпадъци на човек от 

обслуженото население остава същия (100 кг). Всички събрани битови отпадъци се 

депонират в депа. 

                                                 
33 Въпреки издадената през 2009 г. от РИОСВ – Монтана заповед за преустановяване на експлоатацията на депото , то продължава 
да действа предвид забавянето в изграждането на Регионалното депо за твърди битови отпадъци  
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Източник: НСИ 

По данни от информационните карти за отчет на битовите отпадъци, представяни 

ежегодно от община Брегово на РИОСВ – Монтана, отпадъците депонирани на депото 

в местността “Варкан” се характеризират със следния състав: 

№ Компоненти Състав (%) 

1. Хартия 3,0 

2. Текстил  1,0 

3. Пластмаси  15,0 

4. Стъкло  6,0 

5. Метали  1,0 

6. Хранителни, градински отпадъци и други подобни 65,0 

7. Строителни отпадъци 8,0 

8. Кожи, гума 1,0 
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Морфологичният състав на отпадъците за цялата община Брегово не е изследван и 

определен. Общите наблюдения, които се правят за битовите отпадъци в малки общини 

показват, че в тях преобладават градинските и хранителните, както и пепелта и 

сгурията през есенно – зимния период. След тях се нареждат стъклото, пластмасите, 

хартията и текстила. 

От показаните данни могат да се направят следните изводи: 

 относителният дял на компонентите за рециклиране е 25 – 30 %, като 

стъклото и пластмасите са предимно под формата на опаковки; 

 оставащата част след отделянето на тези компоненти има достатъчно 

органично съдържание и калоричност за компостиране и изгаряне; 

 значителна част от рециклируемите компоненти се компрометират при 

събирането, съхранението и транспорта на битовите отпадъци. 

 

Строителните отпадъци се отделят при строителство, ремонт и реконструкция на 

сгради и други обекти. Те се извозват на депото за битови отпадъци и се използват за 

запръстяване на уплътнените битови отпадъци. 

Липсата на депо за строителни отпадъци, както и икономическия интерес на 

различните участници в строителния процес (главно значителното разстояние до 

общинското депо за битови отпадъци), водят до образуването на неорганизирани 

сметища около града. 

Строителните фирми генерират смесени отпадъци от строителството на сгради и 

съоръжения. Този тип отпадъци са в малки количества, тъй като строителството в 

общината е предимно индивидуално – жилищни сгради, ремонти и преустройства на 

малки обекти.  
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Функциониращите на територията на община Брегово здравни заведения –

лекарски и ветеринарни кабинети, генерират медицински отпадъци, които се 

класифицират като опасни. 

Фирмите, генериращи опасни отпадъци, са длъжни да събират и съхраняват тези 

отпадъци по подходящ начин. Обезвреждането на опасните отпадъци е задължение на 

фирмата, която ги получава.  

На територията на гр. Брегово има: 

 2 бензиностанции и 1 газстанция; 

 луминесцентни лампи, други лампи, съдържащи живак и батерии се 

продават в 3 магазина. 

 

На територията на община Брегово има замърсени с отпадъци терени и сметища, 

за които се полагат грижи за отстраняването им. 

Администрацията на община Брегово предвижда предприемането на мерки за 

закриване и рекултивация на терените на установените нерегламентирани сметища да 

бъде извършено след влизането в експлоатация на Регионалното депо за битови 

отпадъци Видин. Изграждането на депото е финансирано от ОПОС 2007 – 2013 г., като 

договорът за доставка на машини и оборудване на депото е подписан в началото на 

юни 2014 г. Регионалното депо ще обслужва общините Видин, Брегово, Бойница, Кула, 

Грамада, Ново село, Димово, Ружинци, Белоградчик, Чупрене и Макреш. 

Нуждите в областта на управлението на отпадъците са свързани с въвеждане 

на организирано сметосъбиране, закриване и рекултивация на терените на 

установените нерегламентирани сметища, както и използване на възможностите 

за оползотворяване на събираните количества биоразградим отпадък чрез 

компостиране или други подходящи методи. 
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6.5. Шум 

Шумовите натоварвания са с различен интензитет и формират шумово поле с 

постоянно променящо се налягане. Шумовите натоварвания се формират основно от 

фоновия шум на пътищата и части от територията на предприятията, в които се 

извършват дейности, отделящи шум и вибрации и са под пределно допустимите норми. 

При формиране функционалните зони – труд, обитаване, отдих, е съобразено 

тяхното териториално разположение по начин, недопускащ създаване шумово поле в 

зоните за обитаване и отдих. Няма население, подложено на по-голямо шумово 

въздействие (над пределно допустимото). 

Производствени и други дейности, източници на радиационно замърсяване на 

територията на общината няма. 

6.6. Защитени територии и биоразнообразие 

Няма данни за общата площ на зелените площи за широко обществено ползване 

на територията на община Брегово. 

Следва да се отчете наличието на дворна зеленина, чиято интензивност е 

значителна в парцелите за индивидуално жилищно строителство и оказва благоприятно 

общо въздействие върху микроклимата в населените места. 

Поддържането на зелените площи за широко обществено ползване се осъществява 

от Община Брегово. 

Съгласно разпоредбите на Наредба № 7/22 декември 2003 г. за правила и норма-

тиви за устройство на отделните видове територии и устройствени зони
34

 зелената 

система включва обществените озеленени площи, в т.ч. всички паркове, градини, 

                                                 
34 Наредба № 7/22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони на 
министъра на регионалното развитие и благоустройството, ДВ, бр. 3 от 2004 г., последно изм. бр. 21 от 2013 г. 
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улично озеленяване, извънселищни паркове и горски паркове, гробищни паркове, бо-

танически градини, дендрариуми, защитни насаждения и разсадници
35

.  

Наредбата предвижда нормативи за площта на обществените озеленени площи за 

широко и специфично ползване в населените места в зависимост от тяхната големина. 

За много малките градове предвидената норма е 8 кв. м/жител, а за селата - 4 кв. 

м/жител. Това изискване предполага наличието на следната минимална площ общест-

вени озеленени площи за широко и специфично ползване (паркове, градини, улично 

озеленяване, ботанически градини, дендрариуми) по населени места в общината: 

 

Населени места Население, брой, 02.2011 
Изискване за минимална озеленена 

площ в населеното място, кв.м. 

гр. Брегово 2 527 20 216 

с. Балей 393 1 572 

с. Връв 349 1 396 

с. Гъмзово 663 2 652 

с. Делейна 273 1 092 

с. Калина 30 120 

с. Косово 367 1 468 

с. Куделин 385 1 540 

с. Ракитница 403 1 612 

с. Тияновци 124 496 

Община Брегово 5 514 жители 32 164 кв.м. озеленена площ 

 

Съгласно изискванията на Закона за устройство на територията
36

 зелените систе-

ми и озеленените площи се устройват в съответствие с одобрените общи и подробни 

устройствени планове на урбанизираните територии и подробни устройствени 

планове за парковете и градините, като се спазват правилата и нормативите в на-

редбата по чл. 13, ал. 1.  

                                                 
35 Чл. 30, ал.2 
36 чл.62 
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Съгласно чл. 62, ал. 10 на ЗУТ Общинският съвет приема наредба за изграждане и 

опазване на зелената система на територията на общината. 

Съгласно изискванията на Закона за устройство на територията
37

 кметът на общи-

ната организира съставянето и актуализирането на публичен регистър на озелене-

ните площи, на дълготрайните декоративни дървета и на дърветата с историческо 

значение в общината. Достъпът до информацията, вписана в регистъра, се осъществя-

ва при условията и по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Към настоящия момент община Брегово не разполага с публичен регистър на озе-

ленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и на дърветата с историческо 

значение в общината, като не са предприемани необходимите мерки по паспортизация 

на зелените площи. 

Управлението на зелената система е свързано с провеждане на дългосрочна и пос-

ледователна политика, която да доведе до възстановяване и нарастване на зелените 

площи в населените места: 

 извършване на значителна по обем и сложност за планиране и осигуряване 

на ресурси дейност по идентифициране и паспортизация на зелените пло-

щи, идентифициране и оценка на състоянието на наличните дървесни, 

храстни и други видове растителност; 

 приемане на концепция за модел на поддържане на зелената система; 

 създаване на информационна система за описание и проследяване състоя-

нието на зелената система на територията на община Брегово, вкл. с про-

изводен публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните де-

коративни дървета и на дърветата с историческо значение в общината и 

база данни на участници в инвестиционния процес при придобиване на 

нови зелени площи – проектиране, фирми изпълнители, контролни органи 

и съвместяване на отговорности. Последното ще осигури възможност за 

                                                 
37 Чл.63, ал.1 
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прилагане на изискванията на ЗУТ
38

 в 5-годишен срок от завършване и 

приемане на строителството общинските органи по озеленяване да извър-

шват проверки по изпълнението на задълженията на собствениците (въз-

ложителите), свързани с озеленяване и компенсаторно залесяване; 

 идентифициране и развитие на модел за привличане на компетентни спе-

циалисти с необходимата квалификация в сферата на развитието и под-

дръжката на зелената система, вкл. квалифицирана работна ръка за под-

дръжката. 

 

Слабо разчленения релеф и неговия равнинно-хълмист характер, 

хидрогеоложките и климатична особеност на Община Брегово са определящи за 

видовото разнообразие на лечебните растения. Същевременно възстановяването на 

собствеността върху земеделските земи, разораването на синурите, намаляването на 

пустеещите обработваеми площи, интензивните мелиоративни мероприятия, химичната 

борба срещу плевелите (много, от които са ценни билки), слага своя отпечатък върху 

видовото разнообразие и ресурсни запаси от лечебни растения. 

Над 45 вида билки и лечебни растения виреят на територията на общината, част, 

от които с търговско значение. 

Районите на разпространение и екологията на лечебните растения се определят от 

наличието на следните категории площи: 

 водоеми – Хидрогеографската мрежа в общината е представена от 

р.Дунав и нейните притоци – р.Тимок; 

 влажни ливади – представени главно край водоемите и дигите на реки-

те; 

                                                 
38 чл.63, ал.5 
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 сухи ливади – много широко са разпространени по билата и склоновете 

на хълмовете и край селищата, като крайселски мери, пасища и цели-

ни. 

 обработваеми площи – най-широко разпространени на територията на 

общината, местообитание за различни видове лечебни растения от 

групата на “плевелите”. Това са ниви, лозя, зеленчукови и овощни 

градини. 

 селища – също много богат хабитат за различни видове лечебни расте-

ния от групата на “рудералите”. 

 

На територията на общината няма данни за наличие на вековни дървета, обявени 

за защитени, съгласно Регистър на вековните дървета в България
39

. 

На територията на Община Брегово се намират следните защитени зони
40

: 

 Защитена зона „Делейна“ - площ: 2 257,54 хектара; ЗЗ по директивата 

за местообитанията; на територията на община Брегово и община Ви-

дин, за община Брегово – гр. Брегово, с. Гъмзово, с. Делейна, с. Кали-

на, с. Ракитница, с. Тияновци; 

 Защитена зона „Ново село“ - площ: 815,91 хектара; ЗЗ по директивата 

за местообитанията; на територията на община Брегово и община Но-

во село, за община Брегово –с. Връв; 

 Защитена зона „Раброво“ - площ: 910,82 хектара; ЗЗ по директивата за 

местообитанията; на територията на община Брегово, община Бойни-

ца и община Видин, за община Брегово – с. Делейна; 

                                                 
39 http://eea.government.bg/v-trees/bg  
40Регистър на защитените територии и защитените зони в България, http://eea.government.bg/zpo/bg/result2.jsp 

http://eea.government.bg/v-trees/bg
http://eea.government.bg/zpo/bg/result2.jsp
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 Защитена зона „Тимок“ - площ: 499,68 хектара; ЗЗ по директивата за 

местообитанията; на територията на община Брегово и община Ново 

село, за община Брегово – гр. Брегово, с. Балей, с. Връв, с. Куделин. 
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Необходимо е планираните дейности в периода до 2020 г. да бъдат насочени към 

активно опазване на защитените територии и биоразнообразието, както и управление 

на зелената система в общината за провеждане на дългосрочна и последователна 

политика, която да доведе до възстановяване и нарастване на зелените площи в 

населените места. 

 

7. Административен капацитет, междуинституционална координация и 

съгласуваност на политиките 

7.1. Администрация на община Брегово, междуинституционална 

координация и съгласуваност на политиките 

В рамките на проект, финансирано от ОПАК, през 2014 г. е изготвен 

функционален анализ на администрацията на община Брегово. Изследвани са 

релевантността на функциите на администрацията, направен е анализ на ефективността 

и ефикасността й. Представени са констатации в тези три елемента, които се нуждаят 

от обобщения предвид необходимостта от дефиниране на съществуващи проблеми и 

предизвикателства и планиране на стратегически мерки за развитие на капацитета на 

администрацията на община Брегово. 

Предизвикателствата пред развитието на община Брегово в средносрочен план са 

свързани с: 

 усъвършенстване на модела за организация и работните процеси на 

общинската администрация; 

 въвеждане на иновативни методи и техники за изпълнение на функци-

ите, свързани с: 

 програмирането и реализацията на мерките, насочени към стимулиране 

на местното икономическо и социално развитие; 



   

„Извършване на подготовка и разработване на общински план за развитие и разработване на механизми и нормативни 

документи за мониторинг” по проект №13-13-94/12.11.2013 г. „Подобряване на процеса на разработване и прилагане на 

политики в община Брегово”, 

финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд 

 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

стр.109 от 185 

 финансовото управление – въвеждане на програмното и ориентирано 

към резултати бюджетиране като елемент на системата за управление 

на изпълнението; 

 административното обслужване на гражданите и бизнеса. 

 подобряване на механизмите за управление на човешките ресурси в 

администрацията на община Брегово. 

Тези направления съответстват на промените в политиката за сближаване за нас-

тоящия програмен период 2014-2020 г., от целите на националната политика за модер-

низиране на администрацията и от обществените очаквания за ускоряване на местното 

икономическо и социално развитие. 

7.2. Оценка на финансовото състояние на общината 

Общинският бюджет на община Брегово за 2014 г. е в размер на 4 564 000 лв.  

Оценката на финансовото състояние на община Брегово се извършва въз основа 

на методика разработена от Министерство на финансите, като се използват 

статистически данни генерирани от същата институция с цел прилагане на методиката. 

Оценката се извършва в следните четири направления: 

 достигната степен на финансова самостоятелност; 

 финансова устойчивост (бюджетна стабилност), в това число степен на 

задлъжнялост – дългосрочна и краткосрочна; 

 ефективност на управлението на ресурсите; 

 инвестиционна активност. 

  

Сравнителният анализ е изготвен на база на сравнение на стойностите на 

различните показатели за 2011 г. и 2012 г., съпоставени със средните стойности, на 

общините попадащи в идентична група по брой на населението с община Брегово, по 
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съответните показатели. По брой на населението община Брегово попада в пета 

категория с население под 6 000 жители. 

7.2.1. Достигната степен на финансова самостоятелност 

Степента на финансова самостоятелност на общината се измерва посредством 

индикаторите: 

 дял на собствените приходи от общите постъпления; 

 покритие на разходите от местни дейности със собствени приходи. 

 

 

 

Делът на собствените приходи, намалени с еднократни помощи и дарения от 

чужбина от общите постъпления на община Брегово за 2011 г. е 9,75%, което е под 

средна за пета категория общини - 25,86%. За 2012 г. стойностите за община Брегово 
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нарастват леко до 11,47%, но са значително под средните за категорията, които 

възлизат на 26,94%. Стойностите на индикатора показват много ниска степен на 

финансова независимост на общината и респективно е необходим по-завишен 

контрол от страна на централните власти. 

 

Вторият показател, даващ оценка на финансовата самостоятелност на общината 

също има стойности значително под средните за групата, като за 2011 г. разликата е по-

силно изразена и възлиза на 24 процентни пункта, докато за 2012 г. е сведена под 10 

процентни пункта. Степента на покритие на разходите за местни дейности със 

собствени приходи за 2011 г. е около 1/4, а за 2012 около 50% което показва, че 

общината не може да покрива в задоволителна степен разходите за местни дейности 

със собствени приходи.  
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Средната стойност на двата показателя, оценяващи финансовата самостоятелност 

на общината са под средните за пета категория (според броя на населението) общини. 

Обобщеният показател за финансова независимост на общината има стойности под 20 

за 2011 г. и това я поставя в най-неблагоприятната пета категория от гледна точка на 

финансова самостоятелност. През 2012 г. стойността на индикатора достига 30 точки, 

което поставя общината в четвърта категория от гледна точка на финансова 

самостоятелност, но все още е с повече от 15 пункта под средната за 5 категория (по 

брой население) общини. Това показва, че общината има много ниска степен на 

финансова самостоятелност и се не се справя с планирането и управлението на 

местните отговорности, което налага този тип дейности да бъдат дофинансирани 

със средства от централния бюджет. Стойността на индикатора за 2012 г. превишава 

постигната за 2011 г. с почти 13 процентни пункта. 



   

„Извършване на подготовка и разработване на общински план за развитие и разработване на механизми и нормативни 

документи за мониторинг” по проект №13-13-94/12.11.2013 г. „Подобряване на процеса на разработване и прилагане на 

политики в община Брегово”, 

финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд 

 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

стр.113 от 185 

7.2.2. Финансова устойчивост 

Финансовата устойчивост на общините се измерва посредством следните три 

основни показатели: 

 бюджетно салдо спрямо общите постъпления по отчет 

 размер на дълга, като процент от собствените приходи и изравнителна 

субсидия по план 

 дял на просрочените задължения от собствените пригоди и изравни-

телната субсидия по план 

 

Бюджетното салдо на общината е положително и за 2011 г. и отрицателно с -0.5% 

за 2012 г. Това показва, че бюджетните приходи превишават разходите в първата 

година, докато през втората са по-ниски с половин процент, което дава основание да се 

направи извод за сравнително рационално използване разполагаемите ресурси. 

Бюджетното салдо, отнесено към общите постъпления за 2011 г. е в размер на 0.64%.  
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Стойността на индикатора средно за категорията (по брой население), в която 

попада община Брегово е отрицателен за първата година и положителен, но под 

стойността за община Брегово за 2012 г.  

 

Размерът на дълга като процент от общите приходи и изравнителна субсидия 

показва каква част от собствените приходи и изравнителната субсидия се използват за 

покриване на кредитните задължения на общината. Стойността на индикатора на 

община Брегово за 2011 г. и 2012 г. е 0%. 

Средната стойност на показателя за общините от пета категория (според броя на 

населението) е съответна 12,57% за 2011 г. и 18,01% за 2012 г.. 

Просрочените задължения като дял от собствените приходи и изравнителната 

субсидия показват способността на общината да покрие просрочените си задължения в 

рамките на текущата година. Динамиката на индикатора дава оценка за ефективността 

на управление на задълженията. 
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Стойността на индикатора за община Брегово е устойчива през двете разглеждани 

години и със стойност 105,97% и 105,05% съответно за 2011 г. и 2012 г. Средната 

стойност на показателя за общините от съответстващата категория общини по брой на 

населението е 18,55% и 20,38% съответно за 2011 г. и 2012 г. Разликата между 

стойностите на общинско ниво и средно за категорията е устойчива през разглеждания 

период. 
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Агрегираната стойност на показателите за финансова устойчивост на община 

Брегово е устойчива за двете година и е съответно 64,89 (точки) за 2011 г., и 64,82 за 

2012 г. Въз основа на този показател общинския бюджет може да се определи като 

сравнително балансиран с липса на проблеми в приходната и разходната част, 

като и по отношение на степента на задлъжнялост.  

По отношение на финансовата устойчивост община Брегово е във втора 

група през двете години, което е показател за сравнително висока степен на 

финансова устойчивост. 

7.2.3. Ефективност на управлението на ресурсите 

Ефективността на управлението на ресурсите следва да се изследва въз основа на 

следните два основни индикатора: 

 население на един общински служител; 

 дял на разходите за заплати и осигуровки в общите разходи. 
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Броят на населението на един общински служител за 2011 г. за община Брегово е 

133 души, а стойността на индикатора за 2012 г. нараства с 16,5%, като и за двете 

изследвани години е над средната стойност за категорията. Отклонението на 

стойността на индикатора за община Брегово спрямо средния за категорията общини за 

2011 г. е 33%, а за 2012 г. спада до 27,7%, което показва негативна тенденция за на 

оптимизиране на стойността на индикатора. 

 

Делът на разходите за заплати и осигуровки от общите разходи в община Брегово 

за 2011 г. са 47,78% и нарастват през следващия отчетен период до 58,20%. Стойността 

на индикатора е под средната за категорията общини, в които попада община Брегово 

по брой на населението за 2011 г., но по-висока от средната през следващата година. 

Поради високата стойност на индикатора „дял на разходите за заплати и 

осигуровки в общите разходи“ община Брегово има сравнително ниска стойност на 

обобщения показател за ефективност. Стойността на показателя за 2012 г. е значително 

по-ниска от предходната, като намалението е с 8,9 процентни пункта. Стойността на 
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индикатора за община Брегово за двете години е съответно 38,37 точки за 2011 г. и 

29,47 за 2012 г. (изчислени съгласно методиката на МФ), като с това се класифицира в 4 

група по степен не ефективност за двете години. 

 

Сравнена с останалите общини с население до 6 000 жители общината има 

малко по-висока степен на ефективност за 2011 г. и приблизително равна за 

2012 г. 

7.2.4. Инвестиционна активност 

Последният елемент на системата за оценка на общините е показател за 

инвестиционна активност. Този елемент се състои от единствен индикатор – Дял на 

капиталовите разходи в общите разходи. 
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Делът на капиталовите разходи на община Брегово е 23.71% за 2011 г. и спада с 

повече от 8 пункта през следващата година, което се определя като ниска степен на 

възможности за създаване на местни икономически ресурси и акумулиране на 

капитал. Стойността на индикатора за община Брегово и за първата от двете 

разглеждани години е значително по-висок от средния за пета категория общини (по 

брой на населението), а през втората година е малко под средната стойност. 

 

7.2.5. Обобщена оценка 

Обобщената оценка по всички индикатори на община Брегово за 2011 г. е 28.4 

точки, а за 2012 г. 29,05 точки. Средната стойност за групата общини с население до 6 

000 жители е съответно 33,88 и 39,43 точки за съответната от двете разглеждани 

години. Това показва, че община Брегово има оценка на финансовото състояние под 

средната за общините със сходен брой население. 
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Съгласно оценките, направените от министерство на финансите по отношение на 

финансовото състояние на община Брегово въз основа на Методиката за оценка на 

финансовото състояние на общините за периода 2011 г. - 2013 г., общината трайно 

попада в четвърта група.  

Съгласно същият методически документ тази група обхваща консолидиращи се 

общини, които имат следните характеристики: 

 

 

 

 

 

 

„Разходите в тази категория не се покриват напълно от приходите на 

общината. Възможно е натрупването на дълг да застраши водената фискална 

политика. Нивото на прозрачност на финансовата информация е ниско, контролът 

и наблюдението не са своевременни. Методиката за управление на риска трябва 

да се подобри.“ 
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При запазване на тенденцията на промяна на оценката не би следвало да се очаква 

преминаването на общината в по-висока група. Съгласно рейтинга изготвен от 

Министерство на финансите за оценката на финансовото състояние на общините 

община Брегово се нарежда на 256 място за 2011 г. и на 250 място за 2012 г. 

 

8. SWOT – анализ 

Изготвеният SWOT анализ отразява резултатите от проведените проучвания и 

събраните данни при подготовката на анализа на социално-икономическото развитие. 

Силни страни Слаби страни 

Благоприятно географско положение в 

близост до европейски транспортен 

коридор; 

Пряка транспортна връзка с територията 

на Република Сърбия и бърз достъп до 

територията на Република Румъния; 

Относителна близост до областен център; 

Благоприятни почвено-климатични 

условия за развитие на селското 

стопанство; 

Значително развити социални услуги; 

Наличие на защитени зони по Натура 

2000, с възможност за развитие на 

алтернативен туризъм; 

Придобит опит в усвояването на средства 

Негативна демографска тенденция; 

Слабо развита и силно чувствителна към 

единични инвестиции местна икономика; 

Ниско ниво на инвестиционна активност 

реализирана чрез функциониране основно 

на микорпредприятия; 

Развитие на отрасли, които се 

характеризират предимно с по-ниски нива 

на заплащан 

Ниско ниво на доходите в общината 

спрямо средното за страната; 

Наличие на съществен екологичен 

проблем с трансграничен характер; 

Необезпеченост на територията с актуални 

устройствени планове; 



   

„Извършване на подготовка и разработване на общински план за развитие и разработване на механизми и нормативни 

документи за мониторинг” по проект №13-13-94/12.11.2013 г. „Подобряване на процеса на разработване и прилагане на 

политики в община Брегово”, 

финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд 

 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

стр.122 от 185 

финансирани от оперативните програми и 

други източници. 

Амортизиран сграден фонд (жилищен, 

промишлен, публичен), с ниска енергийна 

ефективност; 

Неизградена канализационна мрежа в 

населените места и липса на ПСОВ; 

Влошено качество на уличната и 

водоснабдителната инфраструктура в 

населените места. 

Възможности Заплахи 

Възможности за привличане на 

инвестиции поради подобрена 

транспортна достъпност и наличие на 

терени за складова и логистична дейност; 

Осигуряване на необходимия финансов 

ресурс от национални и международни 

програми за реализация на проекти на 

територията на общината, вкл. и ресурса 

на програмите за трансгранично 

сътрудничество с Румъния и Сърбия; 

Използване на наличния финансов ресурс, 

вкл. през следващия планов период за 

подобряване на енергийната ефективност 

на публичния, производствения и частния 

сграден фонд; 

Диверсифициране на общинската 

икономика, вкл. чрез подкрепа за селското 

Влошаване на демографските 

характеристики и неблагоприятни 

миграционни процеси; 

Неблагоприятна икономическа ситуация, 

отразяваща се на размера на инвестиции 

на бизнеса и разкриването на работни 

места; 

Липса на адекватни действия да 

преодоляване на съществуващ екологичен 

проблем по поречието на река Тимок; 

Финансова невъзможност на общинските 

бюджети да осигуряват необходимото 

съфинансиране в процеса на усвояване на 

структурните и европейски фондове. 
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стопанство и развитие на икономически 

дейности в селата и осъществяване на 

дейности за привличане на нови 

инвестиционни инициативи. 

 

Следва да се търси възможността за прилагане на стратегия, която да осигури 

развитието на общината като център за осъществяване на активна икономическа 

политика. Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 г. – 

2025 г. отрежда на град Брегово място сред градовете от 5-то ниво - много малки 

градове и села, центрове с общинско значение за територията на съответните 

общини. Териториалният ареал на влияние на гр. Брегово съвпада с границите на 

община Брегово. 

Концепцията не предвижда планиране на специфични интервенции в градовете от 

5-то ниво до 2025 г. Избраният модел на урбанистично развитие за перспективния срок 

– „умерен полицентризъм”, предвижда след 2025 г. центровете от 5-то ниво да бъдат 

стабилизирани. 

Областната стратегия за регионално развитие на област Видин за периода 2014 г. 

– 2020 г. определя териториалния обхват на районите за целенасочена подкрепа в 

рамките на областта. Община Брегово е категоризирана като община с висока степен на 

уязвимост
41

 и като такава следва да попадне в обхвата на районите за целенасочено 

въздействие.  

Налична е необходимост от значими инвестиции за преодоляване на насложени 

проблеми, чрез които да бъде осигурено очакваното от населението качество на живот 

в града, вкл. осигуряване на минимален стандарт на предлаганите публични услуги – 

тези в областта на техническата инфраструктура (канализация и пречистване на 

                                                 
41според постановките, заложени в Програмата за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа 2010-2013 г., които 
са индикативни и за бъдещата такава програма 
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отпадни води), рехабилитация на градските системи за обитаване (градска среда, зелена 

система, състояние на сградния фонд за предоставяне на публични услуги, вкл. 

осигуряване на жилища за социално слаби и др.), разрешаване на налични екологични 

проблеми по поречието на река Тимок. 

Възприетият подход следва да търси решения, които чрез осъществяването си ще 

интегрират наличните възможности по отношение на град Брегово от една страна като 

център от 5-то ниво, а от друга страна като част от област Видин и достъпа до 

транспортни коридори. 

Основните области, върху които следва да попадне фокуса на идентифицираните 

приоритети и мерки за развитие са свързани с: 

 подобряване на бизнес средата и възможности за развитие на предпри-

емачеството; 

 повишаване на енергийната ефективност и преодоляване на последст-

вията от промените в климата; 

 подобряване на средата на обитаване; 

 подобряване качеството и развитието на публичните услуги, предоста-

вяни в рамките на общината. 

 

Стратегията следва да постави специфичен фокус върху областите на действие, 

свързани с развитието на икономиката, енергийната ефективност и задържане на 

младите хора в общината. 

Планът за развитие следва да е изграден върху мерки, интегриращи 

оползотворяването на: 

 наличните местни ресурси: 

– наличие на възможности за териториално развитие на 

населените места,  
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– географска и функционална свързаност с областния център; 

– натрупан административен капацитет и капацитет за 

планиране и управление на проекти и  

 привличане на външни ресурси, 

свързани с: 

– осигуряване на финансиране за основни инфраструктурни и 

социални проекти, свързани с развитието; 

– привличане на външни инвеститори за развитие на 

дейности, допринасящи за разнообразяване на местната 

икономика; 

– координация на мерките за развитие на надобщинско, 

областно и национално ниво за преодоляване на общи 

проблеми. 
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III. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА 

БРЕГОВО ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. 

1. Стратегически насоки за развитие в периода 2014 – 2020 г. 

През юни 2010 г. Европейският съвет прие стратегията „Европа 2020“ с цел на-

сърчаване на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. В стратегията се опреде-

лят водещите цели на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите, изме-

нението на климата и енергетиката, заетостта, образованието и намаляването на 

бедността до 2020 г., които следва да прераснат в национални цели. 

Като набелязва основните цели на стратегията „Европа 2020“, по които следва да 

се предприемат мерки от фондовете по Общата стратегическа рамка (ОСР), и обхвата 

на ключовите действия, които биха могли да се изпълняват съвместно по тези тематич-

ни цели, ОСР може да осигури допълнителни насоки как фондовете по ОСР могат най-

ефикасно да се използват за постигане на растеж чрез договорите за партньорство и 

програмите. 

За да могат фондовете по ОСР да имат възможно най-голям принос, тази страте-

гия трябва да се доразвие спрямо националните и регионалните условия. По този начин 

икономическото, социалното и териториалното сближаване може да се постави в осно-

вата на стратегията „Европа 2020“ и така да се гарантира, че цялата енергия и капаци-

тет се мобилизират и насочват към постигането на приоритетите на стратегията. 

Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012 - 2022 г. е основ-

ният документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за пос-

тигане на балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване 

на вътрешнорегионалните и междурегионалните различия в контекста на общоевро-

пейската политика за сближаване. НСРР очертава рамката и дава насоки за разработва-

нето на ОПРР 2014-2020 г., както и за документите за регионално развитие на регио-

нално, областно и общинско ниво. 



   

„Извършване на подготовка и разработване на общински план за развитие и разработване на механизми и нормативни 

документи за мониторинг” по проект №13-13-94/12.11.2013 г. „Подобряване на процеса на разработване и прилагане на 

политики в община Брегово”, 

финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд 

 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

стр.127 от 185 

Визираният от Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) период от 

2012 до 2022 г. е период, в който се очакват сериозни промени в световен и общоевро-

пейски мащаб, период на появата на нови изпитания и предизвикателства пред Евро-

пейската общност и европейските държави, свързани с преодоляването на ефектите от 

дълговата финансова криза и по-нататъшното успешно провеждане на политиката на 

сближаване и запазване на националната и регионалната идентичност в процеса на 

развитие. Най-големите изпитания пред Европа и европейските страни са: глоба-

лизацията, демографското развитие, изменението на климата и енергийната зави-

симост. Европейската политика през този период ще бъде адаптирана така, че да по-

могне на регионите да бъдат подготвени да посрещнат тези изпитания и предизвика-

телства и всеки регион да намери индивидуални решения за справяне с трудностите, 

пред които е изправен. В отговор на изискванията на стратегия „Европа 2020” е разра-

ботена „Националната програма за развитие: БЪЛГАРИЯ 2020” като рамков дългосро-

чен документ, който определя визията и общите цели на политиките за развитие за пе-

риод от 10 години за всички сектори на държавното управление, включвайки и техните 

териториални проявления. 

НСРР за периода 2012-2022 застъпва цели, приоритети и специфични цели, доп-

ринасящи за постигането на целите на стратегия „Европа 2020” при отчитане на поста-

новките на “Териториален дневен ред Европа 2020” и на Националната програма за 

развитие “България 2020”. 

Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. дава 

насоките за устройство, управление и опазване на националната територия и акватория 

и създава предпоставки за пространствено ориентиране и координиране на секторните 

политики. Заедно с НСРР 2012-2022 г. тя е основен документ в най-новото ни законо-

дателство и дългоочакван инструмент за интегрирано планиране и устойчиво простран-

ствено развитие. 

Регионалният план за развитие е стратегически планов документ, който се разра-

ботва на териториално равнище от ниво 2 (NUTS 2). На това ниво се срещат двата под-
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хода в изследването и прогнозирането на развитието: – „отгоре-надолу”, т.е. от евро-

пейското и националното равнище към регионалното ниво и „отдолу-нагоре” – инициа-

тивите идващи от общините и областите. 

Регионалният план за развитие на Северозападен район от ниво 2 е разработен в 

съответствие с постановките на Националната стратегия за регионално развитие 2012-

2022 г. и тези, заложени в Националната програма за развитие „България 2020”. Облас-

тите на интервенция са: насърчаване на икономическия растеж в района, по-висока зае-

тост, повече инвестиции; съхраняване на демографския потенциал с грижа към младите 

хора; По-добра свързаност – по-добра инфраструктура и по-добра вътрешна свързаност 

и с по-слабо развитите територии, с достъпни услуги, запазване и утвърждаване на кул-

турно-историческо наследство и природно богатство. 

Стратегическите цели за постигане на визията за развитие на района се фокуси-

рат в един от националните проблеми – това е задълбочаването на демографската 

криза – на населението, емиграция на млади, образовани и предприемчиви хора, 

недостатъчна квалификация и слаба заетост на населението в трудоспособна въз-

раст. Усилията, които ще бъдат положени през следващите години, във всички сфери 

на обществения живот, следва да бъдат ориентирани към създаването на предпос-

тавки за задържане в района на хората, които могат да осъществят желаната про-

мяна. 

Областната стратегия за развитие на област Видин за периода 2014 -2020 г. опре-

деля визията, целите и приоритети за развитие на област Видин за периода. Визията за 

областта е към 2020 година област Видин да е развиваща се област, целяща постигане 

на среден икономически растеж и заетост, устойчиво развитие, подобрено качество на 

живот и съхранено и популяризирано природно и културно наследство. 

За постигането на тази визия са дефинирани три стратегически цели с общо десет 

приоритета: 

 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 Ускоряване икономическото развитие на 

област Видин; 
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 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 Повишаване жизнения стандарт на населе-

нието на област Видин; 

 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 Свързаност и развитие на териториалното 

сътрудничество за постигане на балансирано и устойчиво развитие. 

 

Предвижданията на Областната стратегия за развитие на област Видин за периода 

2014 -2020 г. се разглеждат като рамка за изготвяне на стратегическата част на Плана за 

развитие на община Брегово за периода 2014 -2020 г. 

 

2. Визия за развитие на община Брегово до 2020 г. 

Дефинирането на съответстваща на нуждите и желанията на местната общност 

Визия за развитие на община Брегово е основа за определянето на адекватна стратеги-

ческа и планова рамка на Общинския план за развитие. 

Визията за развитие на община Брегово кореспондира със заложените параметри 

в стратегическите документи от по-високо йерархично равнище в европейски, нацио-

нален и регионален аспект. 

Формулираната в Областната стратегия за развитие на област Видин 2014-2020 г. 

визия гласи: Към 2020 година Област Видин – развиваща се област, целяща постигане 

на среден икономически растеж и заетост, устойчиво развитие, подобрено качество 

на живот и съхранено и популяризирано природно и културно наследство. 

Отчитайки така възприетата визия за развитие на област Видин и дефинираните 

сравнителни предимства и основни проблеми на община Видин в социално-

икономическия анализ, в рамките на проведено обществено обсъждане са идентифици-

рани варианти на визия за развитие на общината в периода 2014- 2020 г. Основните ак-

центи от това обсъждане са свързани с необходимостта от акцентиране върху желание-

то на хората за развитие на икономиката за осигуряване на работни места, които да за-
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държат младите хора, удобна жизнена среда и постигната чрез подобрената инфраст-

руктура. 

Въз основа на направените проучвания и обсъждания е формулирана следната ви-

зия за развитие на община Брегово в периода 2014- 2020 г.: 

Брегово – община с развиващи се разнообразни икономически дейности, базирани 

на подобрена ефективност на селското стопанство и потенциала на географското 

разположение, осигуряваща устойчиво подобрение на качеството на живот. 

 

Формулираната визия се основава на основните акценти от проведените проучва-

ния и обсъждания, а именно: 

 необходимостта от акцентиране върху ресурсите на общината,  

 желанието на хората за местна икономика, основана на различни ико-

номически дейности, осигуряваща възможност за реализация; 

 важността на доброто управление за осъществяването на развитието на 

града. 

 

3. Стратегия за постигане на визията за развитие на община Брегово до 

2020 г. 

Предложената Стратегия за развитие на община Брегово за периода 2014 – 2020 г. 

се основава на формулираната Визия за развитие на община Брегово за периода 2014 – 

2020 г., а именно: Брегово – община с развиващи се разнообразни икономически дей-

ности, базирани на подобрена ефективност на селското стопанство и потенциала на ге-

ографското разположение, осигуряваща устойчиво подобрение на качеството на живот. 

Предложената стратегия е обоснована чрез изводите от изготвения преглед на со-

циално-икономическото развитие на общината и изготвения SWOT – анализ. Отчетени 
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са стратегическите цели на актуалните и проектни стратегически и планови документи 

на национално, регионално и областно ниво за периода 2014 – 2020 г.  

На първо място е разгледана възможността за прилагане на стратегия, която да 

осигури стабилизира общината като място за осъществяване на активна икономическа 

дейности и осигуряващо качествена среда за живот. Националната концепция за прост-

ранствено развитие за периода 2013 – 2025 г. отрежда на град Брегово място сред гра-

довете от 5-то ниво (малки градове с микрорегионално значение за общинската терито-

рия). 

В същото време, обаче са отчетени неблагоприятните тенденции в развитието на 

общината през последните години, които разкриват необходимост от значими инвести-

ции за преодоляване на насложени проблеми, чрез които да бъде осигурено очакваното 

от населението качество на живот в града, вкл. осигуряване на минимален стандарт на 

предлаганите публични услуги – тези в областта на техническата инфраструктура, ре-

хабилитация на градските системи за обитаване (градска среда, зелена система, състоя-

ние на сградния фонд за предоставяне на публични услуги и др.). 

Възприетият подход следва стратегия, която чрез решаването на съществуващи 

основни проблеми на инфраструктурата и обслужването и чрез проактивна политика на 

администрацията ще създаде добра възможност за развитие на общината и стабили-

зирането на град Брегово като център от 5-то ниво, осигуряващ възможности за 

приближаване на градски услуги до селските райони. 

Основните области, върху които попада фокуса на идентифицираните приоритети 

и мерки за развитие са свързани с: 

 привличане на външни инвеститори и възможности за развитие на 

предприемачеството; 

 повишаване на енергийната ефективност и преодоляване на последст-

вията от промените в климата; 

 подобряване на средата на обитаване; 
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 подобряване качеството и развитието на публичните услуги, предоста-

вяни в рамките на общината. 

 

Стратегията поставя специфичен фокус върху областите на действие, свързани с 

развитието на икономиката, енергийната ефективност и преодоляване на последствията 

от промените в климата. Като такива области могат да се разглеждат всички мерки в 

обхвата на: 

 подкрепа на предприемачеството и привличане външни инвеститори; 

Насоките за подкрепа на икономиката са свързани с разширяване на уменията на 

населението, подкрепа на активното предприемачество и намаляване уязвимостта на 

местната икономика от влиянието на глобалните пазари. 

Данните от анализа показват, че възстановяването на местната икономика все още 

е крехко и тя ще се нуждае от специална подкрепа през периода до 2020 г. 

От съществена значение за постигане целите на плана е повишаването на иконо-

мическата активност и жизнеспособност на общината. Като важни се разглеждат нали-

чието на достатъчно работни места на разумно разстояние от мястото на обитаване, 

както и съпътстващата търговска инфраструктура. 

Основните проблеми, за чието разрешаване трябва да се търсят подходящи мерки 

в средносрочен план са: 

 висока безработица вследствие на ограничено предлагане на работни 

места в рамките на общината; 

Привличане на външни за общината инвеститори може да окаже съществено вли-

яние върху състоянието на местната икономика, съставена предимно от микропредпри-

ятия в сектора Търговия и услуги. Стартирането на дейност на двама или трима инвес-

титори (малки или средни предприятия) би оказало значително положително влияние 

върху броя и качеството на работните места в общината. 
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Подходящо е планиране на мерки за подкрепа на съществуващата активна ежед-

невна трудова мобилност в посока към областния център. Подобни мерки ще съответс-

тват и на приоритета за засилване връзките между градските и селските райони на 

всички нива чрез подобряване на достъпността и възможността за работа, изведен н 

„Териториалния дневен ред на ЕС 2020” (2011). 

Разположението на община Брегово, заедно с откриването на сухопътната връзка 

България - Румъния благоприятства в голяма степен и възможностите за ежедневна 

трансгранична трудова миграция, за която активно може да бъде предоставяна инфор-

мация от страна на съответните институции (Агенция по заетостта) в координация с 

администрацията на община Брегово. 

Подходящо е и планиране на съвместни дейности в обхвата на трансграничните 

финансови програми по отношение на нормативните и практически възможности за ра-

бота в Република Сърбия. 

Основна цел при разработване на мерки с икономическа насоченост е разнообра-

зяването на местната икономика и създаване на възможност за стартиране на предприя-

тия в сектори, различни от Търговия и услуги и Селско стопанство. Като сектор с по-

тенциал може да бъде разглеждан Транспорт, логистика и съобщения предвид възмож-

ностите за валоризация на географското положение на общината. 

Изпълнението на мерки, подкрепящи развитието на туризма и свързаните с него 

услуги ще допринесе за разнообразяването на икономиката и създаване на възможности 

за създаване на допълнителни работни места в общината. 

 рехабилитация на сграден фонд; 

Рехабилитацията на сградния фонд в рамките на град Брегово, както и в малките 

населени места предоставя много голяма възможност за подобряване на неговата енер-

гийна ефективност. Тя също така предоставя възможност и за подобряване на условия-

та на обитаване. 

 мобилност, щадяща околната среда; 
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Подобряване на пътищата и създаване на мрежи от велосипедни алеи води до 

осигуряване на мобилност, щадяща околната среда. 

 модернизация на техническата и енергийната инфраструктура; 

По отношение на техническата инфраструктура са налице значителни възможнос-

ти за подобряване на енергийната ефективност, като напр. събирането и обработката на 

отпадъци, уличното осветление и др. 

 

Общата цел на Плана за развитие на община Брегово за периода 2014 – 2020 

г. е създаване на основа за развитие на икономиката и повишаване качеството на 

живот чрез ефикасно и ефективно управление на потенциала на общината. 

 

Планът за развитие е изграден върху мерки, интегриращи оползотворяването 

на: 

 наличните местни ресурси: 

 развито селско стопанство,  

 свободна работна ръка,  

 транспортен достъп с две съседни държави,  

 запазено културно-историческо наследство,  

 наличие на възможности за валоризация на природния потенциал,  

 натрупан административен капацитет и капацитет за планиране и уп-

равление на проекти и  

 привличане на външни ресурси, свързани с: 

 осигуряване на финансиране за основни инфраструктурни и социални 

проекти, свързани с развитието; 
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 привличане на външни инвеститори за развитие на нови икономически 

дейности, допринасящи за разнообразяване на местната икономика; 

 координация на мерките за развитие на надобщинско, областно и на-

ционално ниво за преодоляване на общи проблеми и необходимости; 

 оползотворяване на създадените контакти и ползотворни отношения с 

общини и организации от Сърбия и Румъния за проучване и въвежда-

не на добри практики за управление и социално-икономическо разви-

тие. 

 

Стратегическите цели и приоритети на Плана за развитие на община Брегово за 

периода 2014 – 2020 г. са насочени в няколко основни области на въздействие: 

 Подобряване на бизнес средата и насърчаване на разнообразяването на 

икономическите дейности – насърчаване на предприемачеството и 

привличане на инвестиции, подкрепа за развитието, селското стопан-

ство, промишлеността, транспорта, логистиката и туризма за осигу-

ряване на по-високи заетост, доходи и жизнен стандарт; 

 Съхраняване на демографския потенциал и развитие на човешките ре-

сурси със специална грижа към младите хора – осигуряване на въз-

можности за създаване на качествени работни места, проникване на 

информационните технологии в средата на обитаване, управление и 

бизнес, увеличаване броя на младежите с висше образование и за-

държането им за живот и работа в общината. 

 Подобряване на средата на обитаване – по-добра свързаност - вътреш-

на между населените места в общината и външна – с общинските 

центрове от областта и съседните общини, подобрена инфраструкту-

ра, достъпни услуги, разрешаване на съществуващи екологични 
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проблеми, запазване и утвърждаване на природното богатство и кул-

турно-историческото наследство; 

 Подобряване на управлението и административния капацитет. 

 

Въз основа на тези области на въздействие са дефинирани четири стратегически 

цели, насочени към постигането на приоритетите в различни сфери на развитието на 

общината.  

 

Всяка стратегическа цел ще бъде изпълнявана чрез съвкупност от дейности, които 

са обобщени в Програмата за реализация на Плана за развитие на община Брегово за 

периода 2014-2020 г. под формата на приоритетни проекти, обезпечени с човешки, фи-

нансов, времеви ресурс и съобразени с капацитета и възможностите на община Брегово 

за управление и съфинансиране. Планираните финансови ресурси са обвързани с най-

важните потребности на общината, така че да доведат до значителен ефект.  

 

Създаване на основа за развитие на икономиката и 
повишаване качеството на живот чрез ефикасно и 

ефективно управление на потенциала на общината 

Стратегическа цел 
1 

Насърчаване на 
развитието на мес-

тната икономика 

Стратегическа цел 
3:  

Подобряване на 
средата и предос-
тавяните публични 

услуги 

Стратегическа цел 
2:  

Повишаване на 
жизнения 
стандарт, 

създаване на 
условия за заетост 

и обучение 

Стратегическа цел 
4:  

Развитие на уп-
равленския капа-
цитет и трансгра-
ничното сътруд-

ничество 
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3.1. Стратегическа цел 1: Насърчаване на развитието на местната 

икономика 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. Приоритет 1.1: Дейности за разнообразяване на местната 

икономика и създаване на устойчива заетост 

Дейностите за осъществяване на приоритета са насочени към: 

 насърчаване на предприемачеството и разнообразяване на местната 

икономика вкл. привличане на инвестиции; 

 подобряване на условията на основната инфраструктура на икономика-

та - технологично обновление и енергийна ефективност; 

 подобряване ефективността и конкурентоспособността на селското 

стопанство, постигане на неговото устойчиво развитие; 

 развитие и подпомагане на публично – частните партньорства с цел 

постигане на по-висока ефективност на използване на ресурсите и по-

високо качество на предоставяните публични услуги на територията 

на общината. 

 

Стратегическа цел 1: Насърчаване на развитието на  

местната икономика 

Приоритет 1.1: Дейности за 

разнообразяване на мест-

ната икономика и създава-

не на устойчива заетост 

Приоритет 1.2: Ор-

ганизационно раз-

витие в подкрепа на 

бизнеса 

Приоритет 1.3: Подкре-

па на предприемачест-

вото и привличане на 

външни инвеститори 
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Индикативните проекти за осъществяване на Приоритет 1.1 включват: 

 устройствено отреждане на площадки за производства, складове и ло-

гистични бази и маркетиране на площадки за привличане на инвести-

тори; 

 популяризиране стартирането и развитието на самостоятелна стопанс-

ка дейност и предприемачество; 

 осигуряване на информация и подкрепа за обучение за подготовка и 

осъществяване на проекти за създаване на стопанства на млади фер-

мери, развитие на малки земеделски стопанства, създаване на органи-

зации и мрежи на производители; осигуряване на постоянен достъп 

до специализирани съвети в земеделието; 

 прилагане на стратегия на местно развитие на територията на община 

Брегово; 

 изграждане на широколентова инфраструктура за достъп до интернет. 

Осъществяване на дейностите и проектите в рамките на Приоритет 1.1 може да 

бъде осигурено чрез: 

 Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и 

съответно Тематична подпрограма за развитие на малки земеделски 

стопанства в Република България 2014 – 2020 г.; 

 републикански бюджет; 

 общински бюджет; 

 частно финансиране; 

 донорски програми. 
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3.1.2. Приоритет 1.2: Организационно развитие в подкрепа на 

бизнеса 

Предизвикателствата пред развитието на община Брегово в средносрочен план са 

свързани с необходимостта от увеличаване на ефективността и ефикасността на управ-

лението на местното икономическо и социално развитие, включващо: 

 усъвършенстване на модела за организация и работните процеси на 

общинската администрация; 

 въвеждане на ефективни и ефикасни методи и техники за изпълнение 

на функциите, свързани с програмирането и реализацията на мерките, 

насочени към стимулиране на местното икономическо и социално 

развитие и административното обслужване на гражданите и бизнеса. 

 

Общинската собственост е основен капитал, чрез който местната власт осигурява 

предоставянето на качествени публични услуги, работи за развитие на територията и 

осигурява необходимите ресурси в съответствие с нуждите на местното социално-

икономическо развитие. Ефективното управление на общинската собственост създава 

възможности за идентифициране на състоянието на различните видове собственост, 

техния капацитет, подходите за по-добро оползотворяване на собствеността, приори-

тетните нужди от инвестиции. 

По отношение насърчаването на икономическото развитие от ключово значение 

осъществяването на мерки, свързани с административното обслужване, развитието на 

електронното управление и капацитет за управление на процесите в отделните страте-

гически сектори. В рамките на разглеждания период ще бъдат планирани и осъществе-

ни дейности за изпълнение на законово определени функции на местната власт в подк-

репа на бизнеса (съгласно разпоредбите на Закона за насърчаване на инвестициите), 

както и развитие на инструменти с доказан ефект: 
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 осигуряване на съкратени срокове за административно обслужване, 

предоставяно от общината за инвеститори (съгласно изискванията на 

Закона за насърчаване на инвестициите) 

 осигуряване на индивидуално административно обслужване, 

предоставяно от общината за инвеститори (ЗНИ) 

 развитие на електронните административни услуги, вкл. предоставяне 

на информация. 

 

ОПР предвижда изграждането на система за управлението на общинската собст-

веност, която при спазването на принципите за законосъобразност, ефективност и пуб-

личност ще включва: 

 идентифициране на разполагаемата общинска собственост и 

класифицирането и по видове; 

 проучване и описание на състоянието; 

 разработване на електронен регистър на общинската собственост като 

инструмент, подпомагащ ПЧП чрез улесняване на достъпа на бизнеса 

до информация; 

 интегриране на капиталовите и приходните бюджетни стратегии с 

планирането на управлението на общинската собственост; 

 поддържане на интернет страницата на общината на актуален списък 

със свободните терени и други недвижими имоти за осъществяване на 

инвестиции (съгласно изискванията на Закона за насърчаване на ин-

вестициите). 

 

Осъществяване на дейностите и проектите в рамките на Приоритет 1.2 може да 

бъде осигурено чрез: 
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 Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020; 

 Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.; 

 републикански бюджет; 

 общински бюджет; 

 донорски програми. 

 

3.1.3. Приоритет 1.3: Подкрепа на предприемачеството и 

привличане на външни инвеститори 

Дейностите за осъществяване на приоритета са насочени към: 

 разпространяване на информация за насърчаване на икономическото 

развитие; 

 представяне и промотиране на възможностите за инвестиции; 

 включване на експертизата на професионалните и неформалните общ-

ности за идентифициране и осъществяване на инициативи за подкре-

па на икономическото развитие на общината, вкл. и в областта на ту-

ризма 

Индикативните проекти за осъществяване на Приоритет 1.3 включват: 

 изготвяне и разпространяване на информация за изискванията за стар-

тиране на фирма; 

 изготвяне, публикуване и актуализация на икономически профил на 

общината; 

 координация и съвместна работа със съседните общини за възможнос-

ти за осигуряване на терени за изнасяне на съпътстващи производства 

и обслужване. 



   

„Извършване на подготовка и разработване на общински план за развитие и разработване на механизми и нормативни 

документи за мониторинг” по проект №13-13-94/12.11.2013 г. „Подобряване на процеса на разработване и прилагане на 

политики в община Брегово”, 

финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд 

 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

стр.142 от 185 

 

За целите на изготвянето на икономическия профил следва да бъде планирана и 

осъществявана ежегодна актуализация на основните икономически индикатори (данни 

за броя на фирмите, БВП, НПП, заети по сектори, нива на доходи, заетост и безработи-

ца). 

Създаването и редовното разпространение на подобна информация дава възмож-

ност за бърза ориентация на потенциалните инвеститори, както и възможност на рабо-

тещия бизнес в общината да следи тенденциите в икономическото развитие. Изготвяне-

то на икономически профил повишава приемането на общината като прозрачен, корек-

тен и предвидим партньор на бизнеса. 

 представяне и промотиране на ресурсите – общинска собственост, изг-

радена инфраструктура, информационно и административно обслуж-

ване; 

 иницииране на годишна награда за най-бързо успешно развиващ се 

бизнес. 

 развитие на Рамкова програма с университети и висши училища за 

провеждане на практики на студенти за осъществяване на проучвания 

и изследвания в области от интерес на общината, напр. 

– студенти специалност „социология“ за планиране и 

провеждане на проучвания на профила на туристите, 

икономическото състояние и други теми, свързани със 

социално-икономическото развитие на общината; 

– студенти специалност „Урбанистика“ и „Архитектура“ 

(УАСГ) за проучвания за изработване на пространст-

вено планиране на населените места в общината, уп-

равление на културните паметници и др.; 
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– студенти ИКТ за дигитализиране на наследството, ут-

върждаване на събитийния културен календар като ту-

ристическа атракция, развитие на съществуващите ин-

тернет ресурси, вкл. приложения за мобилни телефо-

ни. 

 Развитие на Рамкова програма за включване на представители на фор-

мални и неформални групи от различните сектори на туризма (в пар-

тньорство с местния туристически бизнес) за участие в процесите по 

проектиране, планиране и реализация на туристически продукти и 

услуги: 

– екологичен туризъм (екологични сдружения, велосд-

ружения и др. при проектиране на екопътеки, велоа-

леи, велопътеки, GPS трасиране на екопътеки, геоке-

шинг и др.); 

– експерти по селски туризъм, туристически агенции, за 

запознаване с наличната база, атракциите и туристи-

ческите услуги и др. 

Осъществяване на дейностите и проектите в рамките на Приоритет 1.3 може да 

бъде осигурено чрез: 

 Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020; 

 Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.; 

 Програми за трансгранично сътрудничество с Република Сърбия и Ре-

публика Румъния; 

 републикански бюджет; 

 общински бюджет; 

 донорски програми. 
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Стратегическа цел 2: Повишаване на жизнения стандарт, 

създаване на условия за заетост и обучение 

Приоритет 2.1: Подкрепа за 

заетост и активно включ-

ване на пазара на труда 

Приоритет 2.2: Конкурентоспособно образо-

вание и обучение, устойчиви, качествени и 

достъпни услуги и насърчаване на култур-

ния живот и спорта 

 

3.2. Стратегическа цел 2: Повишаване на жизнения стандарт, създаване на 

условия за заетост и обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1. Приоритет 2.1: Подкрепа за заетост и активно включване в 

пазара на труда 

Дейностите за осъществяване на приоритета са насочени към: 

 развиване на системата на образование и обучение, отговаряща на 

изискванията на пазара на труда; 

 разширяване на възможностите за трудова реализация. 

 

Индикативните проекти за осъществяване на Приоритет 3.1 включват: 

 осъществяване на Проект „Подкрепа за заетост”- по национални, реги-

онални програми ОПРЧР; 
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 насърчаване на предприемачеството и стартирането на самостоятелна 

стопанска дейност за лица до 29 г. и подкрепа за стартиране на са-

мостоятелна стопанска дейност - популяризиране стартирането и раз-

витието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество, 

предоставяне на обучения за придобиване на предприемачески, уп-

равленски и бизнес умения; предоставяне на финансова подкрепа за 

стартиране на самостоятелна заетост; предоставяне на специализира-

ни консултантски услуги на самостоятелно заети лица по въпроси, 

свързани с развитието на бизнеса – счетоводни услуги, услуги по уп-

равление на човешките ресурси и др.;  

 подобряване на знанията и уменията на заети лица над 54 г. и подобря-

ване на знанията и уменията на заети лица със средно и по-ниско об-

разование; 

 подобряване на условията на труд и организацията на труда в предпри-

ятията с акцент върху микро- и малки предприятия; 

 

Осъществяване на дейностите и проектите в рамките на Приоритет 3.1 може да 

бъде осигурено чрез: 

 Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020; 

 републикански бюджет; 

 общински бюджет; 

 частно финансиране; 

 донорски програми. 
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3.2.2. Приоритет 2.2 Конкурентоспособно образование и обучение, 

устойчиви, качествени и достъпни услуги и насърчаване на 

културния живот и спорта 

Дейностите за осъществяване на приоритета са насочени към: 

 подкрепа и инвестиции в сферата на образованието; 

 поддържане, обновяване и модернизация на материално техническата 

база на социалните и здравни заведения и достъп до качествено здра-

веопазване и социални услуги; 

 запазване и развитие на културните традиции като част от национално-

то и европейското културно разнообразие; 

 подкрепа за развитие на спортните дейности на територията на общи-

ната. 

 

Индикативните проекти за осъществяване на Приоритет 2.2 включват: 

 проект Интегрирани услуги и гъвкаво обучение за насърчаване на уче-

нето през целият живот и заетостта сред уязвими групи; 

 модернизация на сградния фонд, подобряване на енергийната ефектив-

ност на сградата на поликлиниката и здравните служби;  

 разширяване на материално-техническата база на заведенията за соци-

ални услуги;  

 ефективна образователна инфраструктура в училищата в община Бре-

гово (в това число саниране, оборудване за образователния и възпи-

тателния процес, достъпна среда, спортни площадки);  
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 обновяване, саниране, оборудване за образователния и възпитателния 

процес, достъпна среда и обновяване на дворните пространства на 

детските градини в община Брегово; 

 подкрепа на спортните клубове в общината за развитие на детско-

юношеския спорт и високото спортно майсторство; 

 

Осъществяване на дейностите и проектите в рамките на Приоритет 2.2 може да 

бъде осигурено чрез: 

 Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.; 

 Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020; 

 Програми за трансгранично сътрудничество с Република Сърбия и Ре-

публика Румъния; 

 републикански бюджет; 

 общински бюджет; 

 частно финансиране; 

 донорски програми. 
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Стратегическа цел 3: Повишаване на жизнения стандарт, 

създаване на условия за заетост и обучение 

Приоритет 3.1: Изг-

раждане и подобрява-

не на техническата 

инфраструктура 

Приоритет 3.2: Ефективно 

управление на природните 

ресурси и опазване на окол-

ната среда 

3.3. Стратегическа цел 3: Подобряване на средата и предоставяните 

публични услуги 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1. Приоритет 3.1: Изграждане и подобряване на техническата 

инфраструктура 

Дейностите за осъществяване на приоритета са насочени към: 

 осигуряване на плановата обезпеченост на територията; 

 изграждане, рехабилитация и модернизация на транспортната инфрас-

труктура; 

 рехабилитация на съществуващата и изграждане на нова ВиК мрежа; 

 подобряване на енергийната ефективност и развитие на възобновяеми 

енергийни източници;  

 подобряване на информационната свързаност и телекомуникации; 

 превенция на риска, чрез изграждане и укрепване на дребномащабна 

инфраструктура за предотвратяване на свлачища и предпазване от 

наводнения. 

Индикативните проекти за осъществяване на Приоритет 3.1 включват: 

 изработване на общ устройствен план на община Брегово; 
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 изработване на концепция за пространствено развитие на община Бре-

гово; 

 рехабилитация на път ІІ-12 о.п. Видин – Иново - Брегово – граница Ре-

публика България, участъци от км 12+600 до км 19+600, от км 22+370 

до км 23+848 и от км 25+427 до км 25+987; 

 рехабилитация на път ІІІ-122 (Брегово-Ново-село-Капитановци-о.п. 

Видин), участък от км 8+000 до км 19+300;  

 продължаваща рехабилитация на четвъртокласната пътна мрежа в об-

щина Брегово;  

 изграждане на нови и рехабилитация на съществуващи селскостопанс-

ки и горски пътища, алеи и пътеки, вкл. прилежащите им съоръжения 

и системи за предупреждение и изграждане и реконструкция на съ-

ществуваща инфраструктура за отводняване;  

 реконструкция и основен ремонт на улична мрежа в гр. Брегово и села-

та в общината; 

 изграждане на канализационната мрежа в гр. Брегово и с. Гъмзово; 

 рехабилитация и доизграждане на ВиК мрежа в гр. Брегово и селата в 

общината;  

 подобряване качеството на уличното осветление и въвеждане на мерки 

за енергийна ефективност 

– изграждане на система за централизирано управление на 

уличното осветление; 

– основен ремонт (обновяване) на част от съществуващото и 

изграждане на ново улично осветление; 

– стартиране на подмяна на старите осветителни тела с енер-

гоефективни; 
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– аварийно поддържане и възстановяване на уличното освет-

ление; 

– проучване и пилотно изграждане на част от уличното освет-

ление с фотоволтаични панели. 

 планиране и осъществяване на ИКТ инфраструктурни проекти;  

 изграждане на разпределителна мрежа за био-горива или произведена 

от биомаса или други ВЕИ топлинна или електрическа енергия;  

 внедряване на мерки за енергийна ефективност в публичния сектор: 

– осъществяване на енергийни одити и обследвания на об-

щинските сгради. 

– извършване на основни дейности – саниране/подмяна на 

дограма/поставяне на изолации; 

– проучване и изграждане на фотоволтаични системи върху 

покривите на общински сгради. 

Осъществяване на дейностите и проектите в рамките на Приоритет 3.1 може да 

бъде осигурено чрез: 

 Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.; 

 Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020; 

 Програми за трансгранично сътрудничество с Република Сърбия и Ре-

публика Румъния; 

 републикански бюджет; 

 общински бюджет; 

 частно финансиране; 

 донорски програми. 
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3.3.2. Приоритет 3.2: Ефективно управление на природните 

ресурси и опазване на околната среда 

Дейностите за осъществяване на приоритета са насочени към: 

 изграждане и рехабилитация на екологичната инфраструктура и пре-

венция на рискове; 

 подобряване на системата за управление на отпадъците и възстановя-

ване на нарушени терени; 

 запазване на биологичното разнообразие и управление на защитените 

територии. 

 

Индикативните проекти за осъществяване на Приоритет 3.2 включват: 

 проектиране на ПСОВ гр. Брегово; 

 създаване на мобилен център за рециклиране и оползотворяване на от-

падъци, система за събиране и оползотворяване на отпадъците при 

източника /компостиране, строителни отпадъци, остатъци от растени-

евъдство и оборска тор/и прилагане на концепцията „ нулев отпадък”; 

 закупуване на техника за сметосъбиране и сметоизвозване; 

 закриване и рекултивиране на общинско депо за отпадъци гр. Брегово; 

 рекултивиране на нерегламентирани сметища в населените места на 

общината; 

 изпълнение на дейности, свързани с преодоляване на наследен еколо-

гичен проблем по поречието на р. Тимок – изгребване на замърсени 

утайки, отложени по поречието и „загробването“ им; 
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 изграждане съоръжения на реки и дерета за предпазване на прилежа-

щите терени от наводнения и почистване на речни корита; 

 укрепване на свлачища по речните брегове;  

 залесяване и създаване на горски масиви и поддръжка в територии об-

щинска собственост с ниска лесистост; 

 дейности, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на 

горските екосистеми;  

 предотвратяване и възстановяване на щети по горите от горски пожа-

ри, природни бедствия и катастрофични събития.  

 

Осъществяване на дейностите и проектите в рамките на Приоритет 3.2 може да 

бъде осигурено чрез: 

 Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.; 

 Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020; 

 Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020; 

 Програми за трансгранично сътрудничество с Република Сърбия и Ре-

публика Румъния; 

 републикански бюджет; 

 общински бюджет; 

 частно финансиране; 

 донорски програми. 
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Стратегическа цел 4: Развитие на управленския капацитет и 

трансграничното сътрудничество 

Приоритет 4.1: Уп-

равленски и админис-

тративен капацитет 

на община Брегово 

Приоритет 4.2: Развитие на 

сътрудничество за евро-

пейско териториално сбли-

жаване 

3.4. Стратегическа цел 4: Развитие на управленския капацитет и 

трансграничното сътрудничество 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1. Приоритет 4.1 Управленски и административен капацитет 

на община Брегово 

Дейностите за осъществяване на приоритета са насочени към: 

 развитие на организационния капацитет на общинската администра-

ция за ефективно изпълнение на целите на местното икономическо и 

социално развитие, включително механизмите за вътрешна и между-

институционална координация и информационно осигуряване на ад-

министративните дейности; 

 повишаване на ефективността на управлението на човешките ресурси и 

развитие на експертния потенциал на служителите в общинската ад-

министрация; 

 създаване на интегрирана рамка за програмиране на местното разви-

тие, отчитаща както политиките за развитие на национално и терито-

риално ниво, така и местната специфика. 
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Индикативните проекти за осъществяване на Приоритет 4.1 включват: 

 усъвършенстване на общинската нормативна уредба; 

 подготовка и въвеждане на програмно бюджетиране в община Брегово; 

 интегрирана рамка за стратегическо планиране и програмиране в ця-

лостната дейност на общинската администрация; 

 оптимизиране на процедурите за предоставяне на услуги за гражда-

ните и юридическите лица; 

 актуализиране на политиката за управление на човешките ресурси; 

 подобряване на работата на служителите от общинската администра-

ция за разработване и реализиране на ефективни местни политики 

чрез прилагане на различни форми за повишаване на квалификация-

та; 

 разработване и прилагане на политика за управление на ИКТ в съот-

ветствие със стратегическите и оперативните цели на общината и 

общата рамка за въвеждане на електронното правителство; 

 създаване на управленска информационна система – за управление, 

съхранение и оценка на информацията и знанията в общинската ад-

министрация; 

 подобряване на комуникацията с гражданите чрез привличане на 

структурите на гражданското общество в работата на общинската ад-

министрация и общинския съвет; 

 проучване, анализ и внедряване на електронни услуги за адми-

нистративно обслужване на гражданите и бизнеса; 

 изграждане и внедряване на ГИС системи за целите на управлението. 
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Осъществяване на дейностите и проектите в рамките на Приоритет 4.1 може да 

бъде осигурено чрез: 

 Оперативна програма "Добро управление" 2014 – 2020; 

 Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.; 

 Програми за трансгранично сътрудничество с Република Сърбия и Ре-

публика Румъния; 

 републикански бюджет; 

 общински бюджет; 

 частно финансиране; 

 донорски програми. 

 

3.4.2.  Приоритет 4.2: Развитие на сътрудничество за европейско 

териториално сближаване 

Дейностите за осъществяване на приоритета са насочени към: 

 участие в трансгранични/транснационални/междурегионални мрежи за 

обмен на опит и добри практики; 

 изграждане на ефективни партньорства за работа в мрежа – Сдружение 

на Дунавските общини; 

 осъществяване на проекти за партньорство в рамките на Програми за 

трансгранично сътрудничество с Република Сърбия и Република Ру-

мъния; 

 осъществяване на проекти за партньорство в рамките на програмите на 

ЕС. 
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Осъществяване на дейностите и проектите в рамките на Приоритет 4.2 може да 

бъде осигурено чрез: 

 Оперативна програма "Добро управление" 2014 – 2020; 

 Програми за трансгранично сътрудничество с Република Сърбия и Ре-

публика Румъния; 

 Транснационални и регионални програми на ЕС; 

 републикански бюджет; 

 общински бюджет; 

 частно финансиране; 

 донорски програми. 
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IV. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА ЗА РАЗВИТИЕ 

НА ОБЩИНА БРЕГОВО ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г. 

Програмата за реализация на плана за развитие на община Брегово за периода 

2014 – 2020 г. обхваща идентифицираните проекти за постигане на определените прио-

ритети и цели на плана. 

Общият бюджет на ОПР Брегово 2014 – 2020 г. е в размер на 60 475 000 лева. В 

тази сума са включени всички проекти, чието проектиране и изпълнение е в обхвата на 

държавни органи, вкл. Министерствата на регионалното развитие, Агенция Пътна инф-

раструктура, както и частните инвестиции. 

Общата сума на бюджета, опериран от община Брегово е 43 895 000 лева. 

За целите на ефективното планиране е извършена приоритизация на иден-

тифицираните проекти. Общата сума на бюджета, опериран от община Брегово за при-

оритизираните проекти е 34 405 000 лева. 
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ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР НА ОБЩИНА БРЕГОВО ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 

  Име на проект Приоритетност Приоритет 
Бюджет 

ОПР 

Бюджет 

опериран 

от Об-

щина 

Брегово 

Източник 

основно фи-

нансиране 

Източник 

допълващо 

финансиране 

Отговорна 

структура 

  
Стратегическа цел 1: Насърчаване на развитието на 

местната икономика 
              

  

Устройствено отреждане на площадки за производства, 

складове и логистични бази и маркетиране на площадки 

за привличане на инвеститори 

1 П 1.1 15 000 15 000 
Общински 

бюджет 
  

Община Брего-

во 

  
Популяризиране стартирането и развитието на самостоя-

телна стопанска дейност и предприемачество 
  П 1.1 50 000 - 

ОПРЧР 1.2 

ПРСР 

Информационни 

центрове 

ОПРЧР 1.3 
Частни инвести-

тори 

  
в координация с 

Община Брего-

во 

  
Прилагане на стратегия на местно развитие на територия-

та на община Брегово 
  П 1.1 500 000 50 000,00 ПРСР 19   

МИГ 

Община Брего-

во 

  

Осигуряване на информация и подкрепа за обучение за 

подготовка и осъществяване на проекти за създаване на 

стопанства на млади фермери за биологично земеделие, 

развитие на малки земеделски стопанства, създаване на 

организации и мрежи на производители; осигуряване на 

постоянен достъп до специализирани съвети в планинско-

то земеделие 

1 П 1.1 50 000 - ПРСР   

Информационни 

центрове 

Частни инвести-

тори 

в координация с 

Община Брего-

во 

  Изграждане на широколентова инфраструктура за достъп 1 П 1.1 300 000 - ПРСР 7.3   ЕСМИС 
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ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР НА ОБЩИНА БРЕГОВО ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 

  Име на проект Приоритетност Приоритет 
Бюджет 

ОПР 

Бюджет 

опериран 

от Об-

щина 

Брегово 

Източник 

основно фи-

нансиране 

Източник 

допълващо 

финансиране 

Отговорна 

структура 

до интернет Община Брего-

во 

  

Изграждане на туристически и еко-пътеки. Създаване на 

мрежа от екопътеки и коридори за велотранспорт, пано-

рамни площадки, места за отдих 

1 П 1.1 1 000 000 1 000 000 ПРСР 7.2 ОПРР 5.1 
Община Брего-

во 

Устройване на места за къмпингиране в района на Брего-

во, с. Връв, с. Делейна 
1 П 1.1 300 000 300 000 ПРСР 7.2   

Община Брего-

во 

  
Утвърждаване на събитийния културен календар като ту-

ристическа атракция  
1 П 1.1 5 000 5 000 

Общински 

бюджет 
  

Община Брего-

во 

  
Организационно осигуряване на работата на администра-

цията за подкрепа на бизнеса 
1 П 1.2 150 000 150 000 ОПДУ   

Община Брего-

во 

  
Изграждане на система за управление на общинската соб-

ственост, насочено към подкрепа на бизнеса 
1 П 1.2 50 000 50 000 ОПДУ   

Община Брего-

во 

  
Изготвяне, публикуване и актуализация на икономически 

профил на общината 
1 П 1.3 10 000 10 000 

Общински 

бюджет 
  

Община Брего-

во 

представители 

на бизнеса и 

бизнес органи-

зации 

  
Развитие на съществуващите интернет ресурси за предс-

тавяне на бизнеса в общината 
1 П 1.3 10 000 10 000 

Общински 

бюджет 
  

Община Брего-

во 

представители 

на бизнеса и 

бизнес органи-



   

„Извършване на подготовка и разработване на общински план за развитие и разработване на механизми и нормативни документи за мониторинг” по проект №13-13-

94/12.11.2013 г. „Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в община Брегово”, 

финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален 

фонд 

стр.160 от 185 

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР НА ОБЩИНА БРЕГОВО ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 

  Име на проект Приоритетност Приоритет 
Бюджет 

ОПР 

Бюджет 

опериран 

от Об-

щина 

Брегово 

Източник 

основно фи-

нансиране 

Източник 

допълващо 

финансиране 

Отговорна 

структура 

зации 

  
Представяне и промотиране на възможностите за инвес-

тиции 
1 П 1.3 30 000 30 000 

Общински 

бюджет 
  

Община Брего-

во 

представители 

на бизнеса и 

бизнес органи-

зации 

  

Включване на експертизата на професионалните и нефор-

малните общности за идентифициране и осъществяване 

на инициативи за подкрепа на икономическото развитие 

на общината, вкл. и в областта на туризма 

1 П 1.3 40 000 30 000 
Общински 

бюджет 
  

Община Брего-

во 

представители 

на бизнеса и 

бизнес органи-

зации 

  
Стратегическа цел 2: Повишаване на жизнения стан-

дарт, създаване на условия за заетост и обучение 
              

  Проект „Подкрепа за заетост” 1 П 2.1 250 000 30 000 ОПРЧР   

АЗ 

Община Брего-

во 

  

Насърчаване на предприемачеството и стартирането на 

самостоятелна стопанска дейност за лица до 29 г. и подк-

репа за стартиране на самостоятелна стопанска дейност 

1 П 2.1 200 000 - ОПРЧР   АЗ 

  

Подобряване на знанията и уменията на заети лица над 54 

г. и подобряване на знанията и уменията на заети лица със 

средно и по-ниско образование 

1 П 2.1 50 000 - ОПРЧР   АЗ 
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ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР НА ОБЩИНА БРЕГОВО ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 

  Име на проект Приоритетност Приоритет 
Бюджет 

ОПР 

Бюджет 

опериран 

от Об-

щина 

Брегово 

Източник 

основно фи-

нансиране 

Източник 

допълващо 

финансиране 

Отговорна 

структура 

  

Подобряване на условията на труд и организацията на 

труда в предприятията с акцент върху микро- и малки 

предприятия 

1 П 2.1 100 000 - ОПРЧР   
Частни инвести-

тори 

  

Проект Интегрирани услуги и гъвкаво обучение за насър-

чаване на ученето през целият живот и заетостта сред уяз-

вими групи 

  П 2.2 60 000 - ОПРЧР   АЗ 

  

Модернизация на сградния фонд, подобряване на енер-

гийната ефективност на сградата на поликлиниката и 

здравните служби 

1 П 2.2 300 000 300 000 ПРСР 7.2   

  

Община Брего-

во 

  
Разширяване на материално-техническата база на заведе-

нията за социални услуги 
1 П 2.2 2 000 000 2 000 000 ПРСР 7.2   

Община Брего-

во 

Центрове за со-

циални услуги 

  

Ефективна образователна инфраструктура в училищата в 

община Брегово (в това число саниране, оборудване за 

образователния и възпитателния процес, достъпна среда, 

спортни площадки) 

1 П 2.2 2 000 000 2 000 000 ПРСР 7.2 ОПНОИС 2.1 

Община Брего-

во 

Училища 

  

Обновяване, саниране, оборудване за образователния и 

възпитателния процес, достъпна среда и обновяване на 

дворните пространства на детските градини в община 

Брегово 

1 П 2.2 800 000 800 000 ПРСР 7.2   

Община Брего-

во 

  

  
Подкрепа на спортните клубове в общината за развитие на 

детско-юношеския спорт и високото спортно майсторство 
  П 2.2 1 000 000 1 000 000 ПРСР 7.2   

Община Брего-

во 
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ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР НА ОБЩИНА БРЕГОВО ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 

  Име на проект Приоритетност Приоритет 
Бюджет 

ОПР 

Бюджет 

опериран 

от Об-

щина 

Брегово 

Източник 

основно фи-

нансиране 

Източник 

допълващо 

финансиране 

Отговорна 

структура 

  
Стратегическа цел 3: Подобряване на средата и пре-

доставяните публични услуги 
              

  Изработване на общ устройствен план на община Брегово 1 П 3.1 50 000 50 000 
Общински 

бюджет 

Държавен 

бюджет 

Община Брего-

во 

  
Изработване на концепция за пространствено развитие на 

община Брегово 
1 П 3.1 10 000 10 000 

Общински 

бюджет 

Държавен 

бюджет 

Община Брего-

во 

  

Рехабилитация на път ІІ-12 о.п. Видин – Иново - Брегово 

– граница Република България, участъци от км 12+600 до 

км 19+600, от км 22+370 до км 23+848 и от км 25+427 до 

км 25+987 

1 П 3.1 5 000 000   
Държавен 

бюджет 
  АПИ 

  

Рехабилитация на път ІІІ-122 (Брегово-Ново-село-

Капитановци-о.п. Видин), участък от км 8+000 до км 

19+300 

1 П 3.1 10 000 000   
Държавен 

бюджет 
  АПИ 

  
Продължаваща рехабилитация на четвъртокласната пътна 

мрежа в община Брегово 
1 П 3.1 1 000 000 1 000 000 ПРСР 7.2   

Община Брего-

во 

  

Изграждане на нови и рехабилитация на съществуващи 

селскостопански и горски пътища, алеи и пътеки, вкл. 

прилежащите им съоръжения и системи за предупрежде-

ние и изграждане и реконструкция на съществуваща инф-

раструктура за отводняване 

  П 3.1 200 000 200 000 ПРСР 4.3   
Община Брего-

во 

  
Реконструкция и основен ремонт на улична мрежа в гр. 

Брегово и селата в общината 
1 П 3.1 2 000 000 2 000 000 ПРСР 7.2   

Община Брего-

во 
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ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР НА ОБЩИНА БРЕГОВО ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 

  Име на проект Приоритетност Приоритет 
Бюджет 

ОПР 

Бюджет 

опериран 

от Об-

щина 

Брегово 

Източник 

основно фи-

нансиране 

Източник 

допълващо 

финансиране 

Отговорна 

структура 

  
Изграждане на канализационната мрежа в гр. Брегово и с. 

Гъмзово 
1 П 3.1 5 000 000 5 000 000 ОПОС ПРСР 7.2 

Община Брего-

во 

  
Рехабилитация и доизграждане на ВиК мрежа в гр. Брего-

во и селата в общината 
1 П 3.1 2 000 000 2 000 000 ПРСР 7.2   

Община Брего-

во 

  
Подобряване качеството на уличното осветление и въ-

веждане на мерки за енергийна ефективност 
1 П 3.1 1 000 000 1 000 000 ПРСР 7.2   

Община Брего-

во 

  

Изграждане на разпределителна мрежа за био-горива или 

произведена от биомаса или други ВЕИ топлинна или 

електрическа енергия 

  П 3.1 5 000 000 5 000 000 ПРСР 7.2   
Община Брего-

во 

  
Изграждане и внедряване на енергоефективно улично ос-

ветление 
1 П 3.1 2 000 000 2 000 000 ПРСР 7.2   

Община Брего-

во 

  

Изграждане на разпределителна мрежа за био-горива или 

произведена от биомаса или други ВЕИ топлинна или 

електрическа енергия 

  П 3.1 500 000 500 000 ПРСР 7.2   
Община Брего-

во 

  
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в публич-

ния сектор 
1 П 3.1 1 000 000 1 000 000 ПРСР 7.2   

Община Брего-

во 

  Проектиране на ПСОВ гр. Брегово 1 П 3.2 5 000 000 5 000 000 ОПОС   
Община Брего-

во 

  

Създаване на мобилен център за рециклиране и оползот-

воряване на отпадъци, система за събиране и оползотво-

ряване на отпадъците при източника и прилагане на кон-

цепцията „ нулев отпадък” 

1 П 3.2 600 000 600 000 ПРСР 7.2 ПУДООС 
Община Брего-

во 
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ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР НА ОБЩИНА БРЕГОВО ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 

  Име на проект Приоритетност Приоритет 
Бюджет 

ОПР 

Бюджет 

опериран 

от Об-

щина 

Брегово 

Източник 

основно фи-

нансиране 

Източник 

допълващо 

финансиране 

Отговорна 

структура 

  Закупуване на техника за сметосъбиране и сметоизвозване 1 П 3.2 600 000 600 000 ОПОС 

ПУДООС 
Община Брего-

во Общински 

бюджет 

  
Закриване и рекултивиране на общинско депо за отпадъци 

гр. Брегово 
1 П 3.2 800 000 800 000 ПРСР 7.2 

ПУДООС 

Общински 

бюджет 

Община Брего-

во 

  
Рекултивиране на нерегламентирани сметища в населени-

те места на общината 
1 П 3.2 500 000 500 000 ПРСР 7.2 ПУДООС 

Община Брего-

во 

  

Изпълнение на дейности, свързани с преодоляване на нас-

леден екологичен проблем по поречието на р. Тимок – из-

гребване на замърсени утайки, отложени по поречието и 

„загробването“ им 

1 П 3.2 2 000 000 2 000 000 ОПОС 
ПУДООС 

ТГС 

Община Брего-

во 

  

Изграждане съоръжения на реки и дерета за предпазване 

на прилежащите терени от наводнения и почистване на 

речни корита 

1 П 3.2 1 000 000 1 000 000 ПРСР   
Община Брего-

во 

  Укрепване на свлачища по речните брегове 1 П 3.2 1 300 000 1 300 000 ОПРР 7.1 ПРСР 
Община Брего-

во 

  

Залесяване и създаване на горски масиви и поддръжка в 

територии общинска собственост с висок и среден риск от 

ерозия и с ниска лесистост 

  П 3.2 600 000 600 000 ПРСР 8.1   
Община Брего-

во 

  
Дейности, подобряващи устойчивостта и екологичната 

стойност на горските екосистеми 
  П 3.2 2 000 000 2 000 000 ПРСР 8.6   

Община Брего-

во 
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ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР НА ОБЩИНА БРЕГОВО ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 

  Име на проект Приоритетност Приоритет 
Бюджет 

ОПР 

Бюджет 

опериран 

от Об-

щина 

Брегово 

Източник 

основно фи-

нансиране 

Източник 

допълващо 

финансиране 

Отговорна 

структура 

  

Предотвратяване и възстановяване на щети по горите от 

горски пожари, природни бедствия и катастрофични съ-

бития 

1 П 3.2 500 000 500 000 ПРСР 8.5   
Община Брего-

во 

  
Стратегическа цел 4: Развитие на управленския капа-

цитет и трансграничното сътрудничество 
              

  
Усъвършенстване на общинската нормативна уредба чрез 

прилагане на принципите за интелигентно регулиране 
1 П 4.1 90 000 90 000 ОПДУ   

Община Брего-

во 

  
Подготовка и въвеждане на програмно бюджетиране в 

община Брегово 
1 П 4.1 25 000 25 000 ОПДУ 

Общински 

бюджет 

Община Брего-

во 

  

Интегрирана рамка за стратегическо планиране и програ-

миране в цялостната дейност на общинската администра-

ция 

1 П 4.1 120 000 120 000 ОПДУ   
Община Брего-

во 

  
Оптимизиране на процедурите за предоставяне на услуги 

за гражданите и юридическите лица 
1 П 4.1 90 000 90 000 ОПДУ   

Община Брего-

во 

  
Актуализиране на политиката за управление на човешките 

ресурси 
1 П 4.1 50 000 50 000 ОПДУ   

Община Брего-

во 

  

Подобряване на работата на служителите от общинската 

администрация за разработване и реализиране на ефек-

тивни местни политики чрез прилагане на различни фор-

ми за повишаване на квалификацията 

1 П 4.1 50 000 50 000 ОПДУ   
Община Брего-

во 
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ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР НА ОБЩИНА БРЕГОВО ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 

  Име на проект Приоритетност Приоритет 
Бюджет 

ОПР 

Бюджет 

опериран 

от Об-

щина 

Брегово 

Източник 

основно фи-

нансиране 

Източник 

допълващо 

финансиране 

Отговорна 

структура 

  

Разработване и прилагане на политика за управление на 

ИКТ в съответствие със стратегическите и оперативните 

цели на общината и общата рамка за въвеждане на елект-

ронното правителство; 

1 П 4.1 60 000 60 000 ОПДУ   
Община Брего-

во 

  

Създаване на управленска информационна система  за уп-

равление, съхранение и оценка на информацията и знани-

ята в общинската администрация 

1 П 4.1 70 000 70 000 ОПДУ   
Община Брего-

во 

  
Проучване, анализ и внедряване на електронни услуги за 

административно обслужване на гражданите и бизнеса 
1 П 4.1 100 000 100 000 ОПДУ   

Община Брего-

во 

  
Изграждане и внедряване на ГИС системи за целите на 

управлението. 
1 П 4.1 200 000 200 000 ОПДУ   

Община Брего-

во 

  

Участие в трансгранич-

ни/транснационални/междурегионални мрежи за обмен на 

опит и добри практики; 

  П 4.2 140 000 140 000 
Програми на 

ЕС 

Донорски 

програми 

Община Брего-

во 

  Изграждане на ефективни партньорства за работа в мрежа 1 П 4.2 100 000 100 000 
Програми на 

ЕС 

Донорски 

програми 

Община Брего-

во 

  
Осъществяване на проекти за партньорство в рамките на 

програмите на ЕС 
1 П 4.2 450 000 450 000 

Програми на 

ЕС 

Донорски 

програми 

Община Брего-

во 
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V. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА 

1. Индикативна финансова таблица – Общински план за развитие на община Брегово 2014 – 2020 

Период 2014 - 2020 Местно публично финансиране Външно публично финансиране Частно финансиране 

ОБЩО, хил. лв. 
Приоритет 

Общински бю-

джет + местни 

публични фондо-

ве, хил. лв. 

Общ дял (%) 

Централен 

бюджет, 

хил. лв. 

Общ 

дял 

(%) 

Фондове 

на ЕС, 

хил. лв. 

Общ 

дял (%) 

Други из-

точници, 

хил. лв. 

Общ дял 

(%) 

Фондове, фирми, 

хил. лв. 
Общ дял (%) 

П 1.1 Дейности за 

разнообразяване на 

местната икономика и 
създаване на устойчи-

ва заетост 

20 0,90%     2 180 98,20%     20 0,90% 2 220 

П 1.2 Организационно 

развитие в подкрепа 
на бизнеса 

        200 100,00%         200 

П 1.3 Подкрепа на 

предприемачеството и 

привличане на външ-
ни инвеститори 

60 75,00%             20 25,00% 80 

П 2.1 Подкрепа за зае-

тост и активно включ-

ване в пазара на труда 

        600 98,36%     10 1,64% 610 

П 2.2 Конкурентоспо-
собно образование и 

обучение, устойчиви, 

качествени и достъп-
ни услуги и насърча-

ване на културния 

живот и спорта 

        6 160 100,00%         6 160 
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Период 2014 - 2020 Местно публично финансиране Външно публично финансиране Частно финансиране 

ОБЩО, хил. лв. 
Приоритет 

Общински бю-

джет + местни 

публични фондо-

ве, хил. лв. 

Общ дял (%) 

Централен 

бюджет, 

хил. лв. 

Общ 

дял 

(%) 

Фондове 

на ЕС, 

хил. лв. 

Общ 

дял (%) 

Други из-

точници, 

хил. лв. 

Общ дял 

(%) 

Фондове, фирми, 

хил. лв. 
Общ дял (%) 

П 3.1 Изграждане и 

подобряване на тех-

ническата инфраст-
руктура 

60 0,17% 15 000 43,15% 19 700 56,67%         34 760 

П 3.2 Ефективно уп-

равление на природ-

ните ресурси и опаз-
ване на околната сре-

да 

    500 3,36% 14 400 96,64%         14 900 

П 4.1 Развитие на уп-

равленския и адми-
нистративния капаци-

тет на община Брего-

во 

5 0,58%     850 99,42%         855 

П 4.2 Развитие на сът-
рудничество за евро-

пейско териториално 

сближаване 

            690 100,00%     690 

ОБЩО по източници 145   15 500   44 090   690   50   60 475 
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2. Индикативна финансова таблица – Общински план за развитие на община Брегово 2014 - 2020 

Бюджет, опериран от община Брегово за приоритетни проекти 

Приоритет 

Бюджет, опериран от Об-

щина Брегово за приори-

тетни проекти, хил. лв. 

Дял от Бюджет 

ОПР(%) по 

приоритети 

П 1.1 Дейности за разнообразяване на местната икономика и създаване на устой-

чива заетост 
1 320 2,18 

П 1.2 Организационно развитие в подкрепа на бизнеса 200 0,33 

П 1.3 Подкрепа на предприемачеството и привличане на външни инвеститори 80 0,13 

П 2.1 Подкрепа за заетост и активно включване в пазара на труда 30 0,05 

П 2.2 Конкурентоспособно образование и обучение, устойчиви, качествени и 

достъпни услуги и насърчаване на културния живот и спорта 
5 100 8,43 

П 3.1 Изграждане и подобряване на техническата инфраструктура 14 060 23,25 

П 3.2 Ефективно управление на природните ресурси и опазване на околната сре-

да 
12 300 20,34 

П 4.1 Развитие на управленския и административния капацитет на община Бре-

гово 
765 1,26 

П 4.2 Развитие на сътрудничество за европейско териториално сближаване 550 0,91 

ОБЩО Бюджет, опериран от община Брегово за приоритетни проекти 
34 405  
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VI. НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА 

1. Общи положения 

Целта на наблюдението и оценката на регионалното развитие, дефинирана в чл. 

30 от ЗРР е постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, 

програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие. 

Наблюдението и оценката отчитат резултатите от изпълнението на документите, които 

допринасят за регионалното развитие. 

Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на Общинския план за разви-

тие има за цел да осигури ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на целите 

за интегрирано устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реа-

лизация на планираните дейности и проекти. Системата за наблюдение и оценка на из-

пълнението на плана обхваща съставните му елементи. 

Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите 

на общинския план за развитие на основата на резултатите от подготовката и изпълне-

нието на мерките и проектите, включени в Програмата за реализация на плана. 

Специфичните цели на наблюдението са: 

 проверка на финансовото изпълнение на плана; 

 проверка на изпълнение на плана в рамките на определен времеви пе-

риод; 

 проверка на изпълнение на изискванията за прилагане на плана; 

 проверка за изпълнение на изискванията за информация и публичност; 

 постигане на целевите стойности на индикаторите за наблюдение. 

 

Системата за наблюдение и оценка на ОПР на община Брегово за периода 2014 – 

2020 г. включва следните основни елементи: 
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 система от индикатори за наблюдение и оценка; 

 документи, представящи проследяването на изпълнението и изводите и 

препоръките от наблюдението и оценката; 

 органи, отговорни за прилагането на системата за наблюдение и оценка 

 

Основният инструмент за наблюдение изпълнението на ОПР е Годишният доклад. 

Той се изготвя по определен от кмета на общината ред и се одобрява от общинския съ-

вет по предложение на кмета на общината. 

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за раз-

витие съдържа информация за:  

 общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в час-

тност - промените в социално-икономическите условия в община-та; 

 постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на 

общинския план за развитие въз основа на индикаторите за наблюде-

ние; 

 действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на 

ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за 

развитие, в т. ч.: 

– мерките за наблюдение и създадените механизми за събира-

не, обработване и анализ на данни; 

– преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане 

на общинския план за развитие през съответната година, 

както и мерките за преодоляване на тези проблеми; 

– резултатите от извършени оценки към края на съответната 

година; 



   

„Извършване на подготовка и разработване на общински план за развитие и разработване на механизми и нормативни 

документи за мониторинг” по проект №13-13-94/12.11.2013 г. „Подобряване на процеса на разработване и прилагане на 

политики в община Брегово”, 

финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд 

 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

стр.172 от 185 

– заключения и предложения за подобряване на резултатите 

от наблюдението. 

 

Наблюдението се отнася до разходите, осъществяването на планираните продук-

ти и промените в индикаторите за резултат, оценени при наличието на необходимата 

информация. Наблюдение на продукти (директни, непосредствени резултати) означава 

проследяване дали планираните продукти са осъществени и дали изпълнението им е в 

съответствие с планирания времеви и ресурсен план. Наблюдението също така просле-

дява промените в индикаторите за резултат (наблюдение на политиките). Проследява-

нето на стойностите на индикаторите за резултат позволяват извършване на преценка 

дали индикаторите се движат в желаната посока. Ако това не е така, това може да има 

сериозно отражение върху адекватността и ефективността на намесата, както и върху 

адекватността на избраните индикатори за резултат. 

Оценката се фокусира върху приноса на конкретната политика върху постигна-

тите резултати или т.н. въздействие. Изготвянето на оценка трябва бъде планирано 

предварително и да се осъществява веднъж или два пъти през програмния период. 

Предвид националните системи за управление и координация на процесите на ре-

гионалното развитие и управление на средствата от ЕС основните задачи, които следва 

да бъдат изпълнявани при управлението на Общинския план за развитие са следните: 

 проследяване на възможностите за финансиране на определените про-

екти, вкл. очакваните графици и изисквания за финансиране; 

 координация, организация и подготовка на необходимите предпроек-

тни проучвания и изготвяне на технически проекти за включените в 

плана проекти, вкл. координация на графиците за изготвяне, задания-

та за проектиране и тръжните процедури; 
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 подготовка и окомплектоване на проектни предложения за осъщест-

вяване на планираните дейности в съответствие със специфичните 

изисквания на финансиращите институции; 

 координация и наблюдение на изпълнението на договорите за финан-

сиране на дейностите по ОПР; 

 подготовка на доклади за наблюдение на изпълнението на ОПР и пред-

ставянето им пред Общинския съвет; 

 осигуряване на прилагането на принципа за комуникации, координа-

ция и партньорство със заинтересованите страни чрез участието им в 

процесите на наблюдение и актуализация на ОПР; 

 подготовка на прегледи на средата и изготвяне на предложения за ак-

туализация на ОПР в случай на необходимост; 

 координация на процесите по наблюдение и оценка на изпълнението 

на ОПР. 

 

Предвид това, че липсата на „зрели” проекти, осигурени с адекватно предпроект-

но проучване и техническо проектиране, е определена като една от основните слабости 

при реализацията на общинските планове за развитие през плановия период 2007 – 

2013, като основна задача в първоначалния период на екипа за управление на ОПР мо-

же да се определи събирането и анализа на необходимата информация и изготвянето на 

необходимите предпроектни проучвания и технически проекти за включените в плана 

групи проекти. 

Предложената структура за управление на ОПР включва: 

 Общински съвет Брегово – орган по вземане на решения за подготовка 

и изпълнение на ОПР; 
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 Работна група за управление, наблюдение и контрол на изпълнението 

на ОПР; 

 

Предложение за функции на Общински съвет Брегово по отношение управление-

то и контрола на ОПР на община Брегово за периода 2014 – 2020 г.: 

 приема окончателен вариант на ОПР на община Брегово за периода 

2014 – 2020 г.; 

 одобрява съществени промени в приетия ОПР на община Брегово за 

периода 2014 – 2020 г. (като съществени промени следва да се разг-

леждат добавяне на нови видове мерки и групи проекти в различните 

приоритети или заличаване на такива от одобрения план); 

 одобрява състава на работната група за оперативно управление и конт-

рол на ОПР на община Брегово за периода 2014 – 2020 г..; 

 одобрява годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР на 

община Брегово за периода 2014 – 2020 г.; 

 одобрява междинен доклад за оценка на ОПР на община Брегово за пе-

риода 2014 – 2020 г. и постигането на етапни цели към края на 2017 г. 

(докладът се изготвя към края на 2018 г.); 

 одобрява окончателен доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР 

на община Брегово за периода 2014 – 2020 г.; 

 одобрява окончателен доклад за последваща оценка на ОПР на общи-

на Брегово за периода 2014 – 2020 г. в края на 2022 г. 

 

Предложение за функции на Работна група за управление, наблюдение и контрол 

на ОПР на община Брегово за периода 2014 – 2020 г.: 
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 подготвя (или възлага подготовката) на ОПР на община Брегово за пе-

риода 2014 – 2020 г.; 

 обсъжда и приема шестмесечен доклад за изпълнението на ОПР на 

община Брегово за периода 2014 – 2020 г.; 

 дава указания относно насоките на оперативната дейност по осъщес-

твяване на ОПР; 

 обсъжда необходимостта от и предлага актуализация на ОПР на об-

щина Брегово за периода 2014 – 2020 г. или обсъжда необходимостта 

и предлага съществени промени в ОПР на община Брегово за периода 

2014 – 2020 г.; 

 прилага на практика принципите на комуникация, координация и пар-

тньорство със заинтересованите страни като кани за участие на засе-

данията си представители на тематичните експертни групи; 

 организира представяне на напредъка по изпълнението на ОПР на об-

ществени обсъждания и дискусии (два пъти в годината); 

 организира подготовката на годишните доклади за наблюдение на из-

пълнението, междинните и окончателните доклади за оценка на ОПР 

на община Брегово за периода 2014 – 2020 г. 

 

Предложение за състав на Работна група за управление, наблюдение и контрол на 

ОПР на община Брегово за периода 2014 – 2020 г.: 

 заместник-кметове; 

 Главен архитект; 

 директор на Дирекция “Административно, правно и информационно 

обслужване”; 
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 директор на Дирекция “Бюджет, финанси и стопански дейности”; 

 представители на заинтересованите страни. 

 

Съгласно предложената структура за управление на реализацията на ОПР, доку-

ментите за проследяване на изпълнението и оценките са следните: 

 годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР на община 

Брегово за периода 2014 – 2020 г..; 

 междинен доклад за оценка на ОПР на община Брегово за периода 

2014 – 2020 г. и постигането на етапни цели към края на 2016 г.; 

 междинен доклад за оценка на ОПР на община Брегово за периода 

2014 – 2020 г. и постигането на етапни цели към края на 2017 г. (док-

ладът се изготвя към края на 2018 г.); 

 окончателен доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР на об-

щина Брегово за периода 2014 – 2020 г.; 

 одобрява окончателен доклад за последваща оценка на ОПР на общи-

на Брегово за периода 2014 – 2020 г.  в края на 2022 г. 

 

2. Индикатори за въздействие 

Целевите стойности на индикаторите за въздействие следва да бъдат определени 

въз основа на тенденциите на изменение на съответните индикатори в община Брегово 

и целевите стойности, заложени в Областната стратегия за развитие на област Видин за 

периода 2014 -2020, като заложената цел е постепенно намаляване на различията между 

общините в областта. 
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  Индикатори за въздействие   2012 2017 2020 

1 Население брой    

2 Средно списъчен брой на наетите лица по 
трудово и служебно правоотношение 

брой    

3 Средна годишна работна заплата на наетите 
по трудово и служебно правоотношение 

лева    

4 Коефициент на безработица %    

5 Чуждестранни преки инвестиции в нефи-
нансовите предприятия 

хил. евро    

6 Разходи за придобиване на ДМА хил. лева    

7 Нетни приходи от продажби хил. лева    

8 Произведена продукция хил. лева    

9 Дял на населението с канализация %    

10 Загуби на вода %    

 

3. Стратегически индикатори за степента на интегриране и изпълнение на 

глобалните цели, свързани с опазване на околната среда, в 

регионалната политика и планиране 

Съгласно Методическите указания за разработване на общински планове за раз-

витие за периода 2014 – 2020 г. в системата за наблюдение следва да се отразят страте-

гическите индикатори относно степента на интегриране на глобалните проблеми, свър-

зани с околната среда в регионалното и местно планиране: 

 Индикатор 1: Относителен дял на антропогенно натоварените тери-

тории (инфраструктура, селища, промишлени обекти) 

 Индикатор 2: Съотношение между горските, земеделските и урбани-

зираните територии 

 Индикатор 3: Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 ек-

вивалент) на жител от населението 

 Индикатор 4: Разходи за дълготрайни материални активи с екологич-

но предназначение 
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 Индикатор 5: Разходи за дълготрайни материални активи с екологич-

но предназначение на човек от населението 

 Индикатор 6: Дял от територията на териториалната единица с висок 

риск от ерозия 

 Индикатор 7: Степен на постигане на националните цели за използ-

ване на възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност 

 

За част от тези индикатори не е налична информация на общинско ниво - Индика-

тор 3, Индикатор 4, Индикатор 5, Индикатор 7 
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Като индикатори, отчитащи степента на интегриране и изпълнение на глобалните цели, свързани с опазване на 

околната среда, планирането на местно ниво могат да бъдат отнесени следните предвидени индикатори: 

 

Индикатор Дефиниция Източник 
Мерна еди-

ница 

Период 

на отчи-

тане 

Ниво 

област 

Ниво 

община 

Обслужвани на-

селени места за 

организирано 

сметосъбиране 

Обслужвани населени места от 

системи за организирано смето-

събиране на битови отпадъци 

НСИ 

Общинска ад-

министрация 

(на ниво общи-

на) 

брой годишно √ √ 
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Дял на обслуж-

ваното население 

от системи за ор-

ганизирано сме-

тосъбиране 

Съотношение между обслужва-

ното население и общото насе-

ление в съответната териториал-

на единица в процент. 

ТСБ на НСИ 

Общинска ад-

министрация 

(на ниво общи-

на) 

% годишно √ √ 

Загуби на вода  

Загубите на вода при транспорта 

е количеството, загубено между 

мястото на водоизточника и 

мястото на използване (течове и 

изпарения). Респондентите от-

читат загубите чрез изчислител-

ни методи, тъй като преките из-

мервания са трудно приложими. 

Процентът се изчислява като дял 

на загубените обеми от постъпи-

лите води в преносната мрежа. 

НСИ  

Водоснабдяване 

и канализация 

(за данни на 

ниво община) 

% годишно √ √ 
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Дял на населени-

ето с канализа-

ция 

Изчисленията са извършват пос-

редством обвързване на данните 

от текущата демографска ста-

тистика с отчетените селища от 

ВиК с водни услуги – доставка 

на питейна вода, събиране на 

отпадъчна вода в обществената 

канализация и СПСОВ. За свър-

зано с обществена канализаци-

онна мрежа се приема населени-

ето с организирано отвеждане на 

отпадъчните води. 

НСИ  

Водоснабдяване 

и канализация 

(за данни на 

ниво община) 

% годишно √ √ 

Площ на обекти с 

осъществени 

мерки за енер-

гийна ефектив-

ност 

Разгърната застроена площ на 

обекти, за които са осъществени 

мерси за енергийна ефективност  

Общинска ад-

министрация 

(на ниво общи-

на) 

кв.м. годишно √ √ 
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Спестена елект-

роенергия 

Електроенергия, която ще бъде 

спестена в резултат на осъщест-

вени мерки за енергийна ефек-

тивност 

Общинска ад-

министрация 

(на ниво общи-

на) 

kWh годишно √ √ 

Относителен дял 

на териториите с 

променено пред-

назначение 

Дял на териториите с променено 

предназначение отнесен към 

общата територия. 

Индикатор от конвенцията Рио - 

приоритет: стандартен. 

Изпълнителна 

агенция по 

околна среда 

% годишно √ √ 

Относителен дял 

на урбанизира-

ните територии 

Дял на урбанизираните терито-

рии отнесен към общата терито-

рия. 

Индикатор от конвенцията Рио- 

приоритет: стандартен. 

Изпълнителна 

агенция по 

околна среда 

% годишно √ √ 
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Относителен дял 

на горите 

Дял на горите отнесен към об-

щата територия. 

Индикатор от конвенцията Рио- 

приоритет: стандартен. 

Изпълнителна 

агенция по 

околна среда 

% годишно √ √ 

Относителен дял 

на земеделските 

територии 

земеделските територии отнесен 

към общата територия. 

Индикатор от конвенцията Рио- 

приоритет: стандартен. 

Изпълнителна 

агенция по 

околна среда 

% годишно √ √ 
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Съотношение 

между горските, 

земеделските и 

урбанизираните 

територии 

Съотношение между горските, 

земеделските и урбанизираните 

територии за съответната тери-

ториална единица. 

Индикатор от конвенцията Рио- 

приоритет: ключов. 

Експертна 

оценка в ГИС 

среда 

или собствени 

изчисления на 

база данни от 

общинска ад-

министрация и 

ОД Земеделие 

% 10 години √ √ 
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VII. ПРИЛАГАНЕ ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 

 

Предложената структура за управление, наблюдение и контрол на ОПР на община 

Брегово за периода 2014 – 2020 г. осигурява процедура за прилагане на принципа за ко-

муникации, координация и партньорство със заинтересованите страни чрез участието 

на представители на тематичните експертни групи на заинтересованите страни в Работ-

ната група за управление, наблюдение и контрол на ОПР на община Брегово за периода 

2014 – 2020 г. 

Така, представителите на заинтересованите страни имат възможността да участ-

ват в следните основни задачи, свързани с управлението, наблюдението и контрола на 

ОПР: 

 подготовка (или възлагане на подготовката) на ОПР на община Брего-

во за периода 2014 – 2020 г.; 

 обсъждане и приемане на шестмесечен доклад за изпълнението на ОПР 

на община Брегово за периода 2014 – 2020 г.; 

 обсъждане на необходимостта от и предлагане на актуализация на ОПР 

на община Брегово за периода 2014 – 2020 г. или обсъждане на необ-

ходимостта и предлагане на съществени промени в ОПР на община 

Брегово за периода 2014 – 2020 г.; 

 организиране на подготовката на годишните доклади за наблюдение на 

изпълнението, междинните и окончателните доклади за оценка на 

ОПР на община Брегово за периода 2014 – 2020 г. 

 

Едновременно с работата си по тези задачи е предвидена дейност на Работната 

група по организиране на представяне на напредъка по изпълнението на ОПР на об-

ществени обсъждания и дискусии (два пъти в годината). 


