Общински план
за развитие на
община Макреш
2014-2020

5/26/2014
БЪЛГАРСКА КОНСУЛТАНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ

0

СЪДЪРЖАНИЕ
ВЪВЕДЕНИЕ ......................................................................................................................................... 1
I. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНА
МАКРЕШ ................................................................................................................................................ 1
1.

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА ......................................................................... 1
1.1. Местоположение, граници и място в административно-териториалната и регионалната
структура ............................................................................................................................................. 1
1.2.

Релеф ......................................................................................................................................... 3

Полезни изкопаеми......................................................................................................................... 4
1.3.

Климат....................................................................................................................................... 4

Агроклиматични ресурси............................................................................................................... 6
Потенциал за използване на ВЕИ ................................................................................................. 7
1.4.

Води........................................................................................................................................... 7

1.5.

Почви ........................................................................................................................................ 9

1.6.

Земеделски територии и Горски фонд ................................................................................. 11

1.7.

Биологично разнообразие ..................................................................................................... 12

1.7.1.

Растителни видове ........................................................................................................ 12

1.7.2.

Животински видове ........................................................................................................ 13

1.8.

Защитени територии .............................................................................................................. 14

1.9. Културно наследство................................................................................................................. 19
2. СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА .......................................................................... 23
2.1. Обща характеристика на икономиката ............................................................................. 23
2.2.. Анализ на секторите на икономиката на община Макреш ........................................... 28
2.2.1. Първичен сектор............................................................................................................... 28
2.2.2. Вторичен сектор ................................................................................................................. 30
2.2.3. Третичен сектор ................................................................................................................ 31
3. РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ..................................... 31
3.1. Демографска характеристика на населението на община Макреш ...................................... 31
Брой и динамика на населението ................................................................................................ 32
Полово-възрастова структура ..................................................................................................... 34
Трудоспособен контингент.......................................................................................................... 36
Етническа структура .................................................................................................................... 41
Образователна структура ............................................................................................................. 42
Възпроизводствен процес ............................................................................................................ 44
3.2. Заетост. ....................................................................................................................................... 48
Този документ е създаден в рамките на проект „Осигуряване на ефективна рамка за интегрирано развитие на
община Макреш в периода 2014-2020 г.”, в изпълнение на Договор № 13-13-84/ 25.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд

1

3.3. Безработица................................................................................................................................ 50
3.4. Здравеопазване........................................................................................................................... 51
3.5. Образование. .............................................................................................................................. 52
3.6. Култура. ...................................................................................................................................... 56
3.7. Социални дейности. ................................................................................................................. 56
4. ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА
................................................................................................................................................................ 57
1.1.

Транспортна инфраструктура ............................................................................................... 57

1.2.

Водоснабдителна мрежа за питейно – битови водоснабдяване и мрежа за отпадни води
58

1.3.

Електроснабдяване ................................................................................................................ 60

1.4.

Газопреносна мрежа .............................................................................................................. 61

1.5.

Комуникационни мрежи, далекосъобщение и пощи ......................................................... 61

5. СЕЛИЩНА МРЕЖА ....................................................................................................................... 62
6. ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И РИСКОВЕ ................................................................................ 63
6.1. Качество на атмосферния въздух............................................................................................. 65
6.2.

Води ......................................................................................................................................... 66

6.2.1.

Реки и езера на територията на общината ............................................................... 66

6.2.2. Питейни води ................................................................................................................... 68
6.2.3. Отпадни води................................................................................................................... 69
6.3.

Отделени отпадъци................................................................................................................. 69

6.4.

Незаконни сметища - местонахождение и площи............................................................... 70

6.5.

Почви ....................................................................................................................................... 71

6.6.

Шум.......................................................................................................................................... 73

7. АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ ......................................................................................... 76
8. SWOT-АНАЛИЗ ............................................................................................................................... 80
II. СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА
МАКРЕШ .............................................................................................................................................. 84
Визия за развитие ............................................................................................................................. 85
Стратегическа рамка за развитие .................................................................................................... 86
III. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА, ОБОБЩАВАЩА НЕОБХОДИМИТЕ
РЕСУРСИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА ..................................................................................... 92
IV. ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
НА ОБЩИНА МАКРЕШ .................................................................................................................... 94
V. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕТО, ОЦЕНКАТА И
АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛАНА................................................................................................... 98
Този документ е създаден в рамките на проект „Осигуряване на ефективна рамка за интегрирано развитие на
община Макреш в периода 2014-2020 г.”, в изпълнение на Договор № 13-13-84/ 25.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд

2

VI. ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА
ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ..................... 104
VII. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ.............................................................................................. 109
VIII. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И ЗА АДАПТАЦИЯТА
КЪМ ВЕЧЕ НАСТЪПИЛИТЕ ПРОМЕНИ ...................................................................................... 111

Този документ е създаден в рамките на проект „Осигуряване на ефективна рамка за интегрирано развитие на
община Макреш в периода 2014-2020 г.”, в изпълнение на Договор № 13-13-84/ 25.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд

3

РЕЧНИК

ГКПП

Граничен контролно-пропускателни пунктове

НИМХ Национален институт по метеорология и хидрология
ВЕИ

Възобновяеми енергийни източници

БДУВДР

Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район

ДВ

Държавен вестник

МГ

Министерство на горите

МС

Министерски съвет

ГУГ

Главно управление на горите

НИНКН

Национален институт за недвижимо културно наследство

НКЦ

Недвижима културна ценност

БВП

Брутен вътрешен продукт

СЗР

Северозападен район

ЕС

Европейски съюз

НСИ

Национален статистически институт

БДС

Брутна добавена стойност

ДМА

Дълготрайни материални активи

НЗОК

Национална здравноосигурителна каса

ЦОП

Центъра за обществена подкрепа (

ЕРП

Електроразпределителни предприятия

ВЕЦ

Водноелектрическа централа

ФВЦ

Фолтоволтаични централни

ТЕЦ

Топлоелектрическа централа

НСИ

Национален статистически институт

ПС

Пощенски станции

АТЦ

Автоматични телефонни централи

РИОСВ

Регионална инспекция по околната среда

КАВ

Качество на атмосферния въздух

НМЛОС

Емисии на неметанови летливи органични съединения

НСМОС

Националната система за мониторинг на околната среда

БДУР

Басейнова Дирекция за Управление на Водите

ВиК

Водоснабдяване и канализация

ЗУО

Закон за управление на отпадъците
0

ИАОС

Изпълнителната агенция по околна среда

МОСВ

Министерство за околната среда и водите

Този документ е създаден в рамките на проект „Осигуряване на ефективна рамка за интегрирано развитие на
община Макреш в периода 2014-2020 г.”, в изпълнение на Договор № 13-13-84/ 25.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд

1

СПИСЪК С ТАБЛИЦИ И ГРАФИКИ
Фигури
Фиг.1.1. Местоположение на община Макреш
Фиг.1.2. Схема на защитените територии и зоните по Натура 2000
Фиг. 1.3. Пространствено разпределение на недвижими културни ценности в териториалния
обхват на общината Макреш.
Фиг.2.1. Брутен вътрешен продукт в област Видин за периода 2009-2011 в млн. лв.
Фиг.2.2. Разпределение на БДС по сектори за 2010 година (%)
Фиг.2.3. Брой нефинансовите предприятия по икономически дейности за 2012 г. за община
Макреш
Фиг.2.4. Разходи за придобиване на ДМА през 2012 чрез строителство и закупуване (%)
Фиг.2.5. Разпределение на имоти по начин на трайно ползване към 2013 година в дка
Фиг.3.1. Брой на населението на община Макреш (2004-2012г.)
Фиг.3.3. Население на област Видин през 2012г. по общини (%)
Фиг.3.3. Структура на населението по местоживеене и общини към 01.02.2011г.
Фиг.3.4.Възрастова структура на населението по Зундберг към 01.02.2011г. (%)
Фиг.3.5. Население под, в и над трудоспособна възраст към 01.02.2011г. (%)
Фиг.3.6. Население под, в и над трудоспособна възраст по пол и местоживеене към
01.02.2011г. (брой)
Фиг.3.7.Структура на населението по възраст в област Видин към 01.02. 2011г. (%)
Фиг.3.8. Население под, в и над трудоспособна възраст към 01.02.2013г. в общините на
Видинска област (%)
Фиг.3.9. Полово-възрастови пирамиди на населението към 01.02.2011г. (брой)
Фиг.3.10. Етническа структура на населението, 01.02.2011г. (%)
Фиг.3.11. Образователна структура на населението, 01.02.2011 (%)
Фиг.3.12. Образователна структура на населението (брой)
Фиг.3.13.Механичен прираст на населението в общините на Видинска област, 2012г. (брой)
Фиг.3.14. Структура на населението на 15 и повече навършени години по икономическа
активност в област Видин, 2011 г.
Фиг.3.15. Структура на икономически неактивните лица на възраст 15 и повече навършени
години в област Видин, 2011 г.

0

Фиг.3.16. Коефициент на заетост и безработица и относителен дял на икономически
неактивните лица в област Видин, 2011 г.
Фиг.3.17. Икономически активни лица на 15-64 години по пол в област Видин, 2011 г.
Табл. 3.4. Лечебни и здравни заведения, медицински кадри и детски ясли и деца в детските ясли
в периода 2010-2012 г. за община Макреш
Табл.4.1. Обитавани жилища по наличие на канализация и местонамиране.
Табл.4.2. Обитавани жилища по източник на водоснабдяване и местонамиране. Табл. 4.3.
Осигуреност на обитаваните жилища с кабелна телевизия, сателитна антена и компютър и
достъп до интернет.
Фиг.7.1. Структура на общинска администрация – Макреш
Фиг.7.2. Разпределение на администрацията на общинската администрация на община
Макреш по образование към 2014 г.
Таблици
Табл.3.1. Промени в броя на населението на община Макреш (2004-2012г.)
Табл.3.3. Механичен прираст на населението, 2012г. (брой)
Табл. 3.5. Детски градини на територията на община Макреш за периода 2010-2013 г.
Табл. 3.6. Учебни институции на територията на община Макреш за периода 2010-2013 г.
Табл. 3.7. Преподаватели по видове учебни институции на територията на община Макреш за
периода 2010-2013 г.
Табл. 3.8. Учащи по степени на Международната класификация на образованието (ISCED'97)
на територията на община Макреш за периода 2010-2013 г.
Фиг.3.18. Среден брой деца в детските градини на един учител в общините на област Видин
през учебната 2012/2013 г.

Този документ е създаден в рамките на проект „Осигуряване на ефективна рамка за интегрирано развитие на
община Макреш в периода 2014-2020 г.”, в изпълнение на Договор № 13-13-84/ 25.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд

1

ВЪВЕДЕНИЕ
Същност и предназначение на общинския план
Предназначението на Общинския план за развитие на община Макреш за периода 2014 2020 г., от нормативна и практическа гледна точка, е документ за стратегическо планиране на
устойчиво интегрирано развитие на територията. Пространствения обхват на ОПР включва село
Макреш и прилежащите и шест села. Общинският план е със средносрочно действие, като се
отчитат специфичните характеристики и потенциалът на общината, от една страна, и
стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за
развитие от друга. Времевата рамка за неговото изпълнение е седем години, което съвпада със
следващия програмен период на Европейския съюз от 2014 до 2020 година.
Използваният подход, методите и принципите при разработването на общинския план за
развитие (ОПР) гарантират, че стратегическият документ е в съответствие с нормативните
изисквания в областта на регионалното развитие, както и с определените национални и
регионални цели и приоритети на развитието в България. Освен това, планът е съобразен със
специфичните условия, ред и изисквания за прилагане на нормативните документи, свързани с
местното самоуправление, териториалното устройство, опазването на околната среда, кадастъра
и имотния регистър за територията на общината.
Цели на общинския план
С разработването и приемането на общинския план за развитие на общината се цели да
се постигне сериозен напредък в управлението и планирането, като се очаква с изпълнението на
плана да се решат ключови въпроси във връзка с икономическото, социалното и екологичното
развитие на местните общности. Общинският план за развитие на община Макреш посочва
сравнителните предимства и потенциал за развитие и ясно дефинирана визия и приоритети за
постигане на стратегически цели, водещи към по-висок жизнен стандарт на хората в общината
и устойчиво развитие.
Съответствието на общинския план за развитие с изискванията, залегнали в
стратегическите насоки и законодателството на ЕС в областта на регионалната политика, се
отнася до това, в каква степен плановият документ, разработен и прилаган на местно ниво,
отразява общия европейски контекст на политиката за балансирано и устойчиво развитие на
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регионите и местните общности в ЕС. Най-общо стратегическите цели на тази политика са
насочени към намаляване на икономическите, социалните и териториалните неравновесия и
подобряване на жизнения стандарт. Освен по отношение хармонизацията на целите и
приоритетите в контекста на регионалната политика на ЕС, съответствие е необходимо да се
търси и по отношение на методите за управление, наблюдение и оценка в процеса на
разработване и изпълнение на общинския план за развитие.
Законодателна рамка
Разработването на Общински план за развитие е регламентиран със Закона за
регионалното развитие (ЗРР) и Правилника за неговото прилагане (ППЗРР). Съгласно Чл. 13.
(1) от ЗРР, Общинският план за развитие определя средносрочните цели и приоритети за
развитието на общината в съответствие с Областната стратегия за развитие на Видин.
Съдържанието на плана е съобразено с изискванията на Чл. 13. (2) на ЗРР и тези на
Методическите указания на МРРБ за разработване на Национална стратегия за регионално
развитие на Република България (2012 - 2022), Регионални планове за развитие на районите от
ниво 2 (2014 - 2020), Областни стратегии за развитие (2014 2020) и Общински планове за
развитие (2014 - 2020).
Стратегическа рамка
Действащото законодателство въвежда задължителното изискване за съгласуваността на
основните стратегически документи на европейско, национално и областно ниво.
Стратегия Европа 2020
Десетгодишната стратегия за растеж на Европейския съюз – „Европа 2020“, цели да се
отстранят недостатъците на нашия модел на растеж и да се създадат условия за различен тип
растеж. Има определени пет основни цели за този растеж, които трябват да се постигнат до края
на десетилетието:
-

Трудова заетост

-

Научноизследователска и развойна дейност

-

Изменение на климата и устойчивост на енергетиката

-

Образование

-

Борба с бедността и социалното изключване

Този документ е създаден в рамките на проект „Осигуряване на ефективна рамка за интегрирано развитие на
община Макреш в периода 2014-2020 г.”, в изпълнение на Договор № 13-13-84/ 25.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд

2

Стратегията включва и седем водещи инициативи, предоставящи рамка, която да подкрепя
приоритетите на „Европа 2020“:
-

Програма в областта на цифровите технологии за Европа

-

Съюз за иновации

-

Младежта в движение

-

Европа за ефективно използване на ресурсите

-

Индустриална политика за ерата на глобализацията

-

Програма за нови умения и работни места

-

Европейска платформа срещу бедността

Националната програма за развитие: България 2020
Националната програма за развитие: България 2020 (НПР БГ2020) е водещият стратегически и
програмен документ, който конкретизира целите на политиките за развитие на страната до 2020
г. Визията, целите и приоритетите на НПР БГ2020 са дефинирани на базата на изготвен за целта
социално-икономически анализ, както и на получените становища в рамките на публичните
дискусии на всеки един етап от изработването на документа. Формулираните цели на
правителствените политики ще осигурят постигането на ускорен икономически растеж и
повишаване на жизнения стандарт на българските граждани в средносрочен и дългосрочен
план.

НПРБ 2020 има три водещи цели, с които да постигне необходимата обвързаност между
приоритетите, за осигурено системно и комплексно въздействие върху проблемните области.
-

Повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и
обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално включване и
гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване.

-

Изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия за
развитие на икономиката и качествена и здравословна околна среда за населението.

-

Повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване на
благоприятна бизнес среда, насърчаване на инвестициите, прилагане на иновативни
решения и повишаване на ресурсната ефективност.

Национална концепция за пространствено развитие
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Това е документ за устройство на територията през последните три десетилетия, който обхваща
цялата страна и се разработва в условията на възстановена собственост върху земята и горите
във всичките й форми, увеличен брой участници в процеса на планиране и управление на
територията, един по-демократичен процес за вземане на решения и членство на страната в
Европейския съюз.
Основна цел на Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 е
„Пространствено координиране на процесите, протичащи в националната територия чрез
създаване на пространствено - устройствена основа и регулатор за осъществяване не само на
регионалното, но и на отделните социално-икономически секторни планирания на национално
ниво в контекста на общоевропейското пространствено развитие, за постигане на комплексно,
интегрирано планиране“.
Областна стратегия за развитие на област Видин
Стратегията определя средносрочните цели и приоритети за развитие на област Видин и е в
съответствие с Националната стратегия за развитие, Регионалния план за развитие на
Северозападния район за планиране и др. При нейното разработване са взети в предвид целите,
приоритетите и финансовите условия на политиката за сближаване на Европейския съюз през
периода 2014-2020г., както и предвижданията на оперативните програми. Стратегията на област
Видин е тясно свързана и с Общинските планове за развитие, за които тя е основен ориентир,
източник на идеи и стратегически документ за разработване на цели и приоритети.
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I. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА
ОБЩИНА МАКРЕШ
1.

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА

1.1. Местоположение, граници и място в административнотериториалната и регионалната структура
Община Макреш е разположена в северозападната част на Северозападен регион.
Общината влиза в състава на 11-те общини на Видинска област. На север граничи с общините
Кула и Грамада, а на юг с общините Белоградчик и Димово във Видинска област. Западната й
граница съвпада с държавната граница с Република Сърбия.

Фиг.1.1. Местоположение на община Макреш
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Община Макреш има площ от 229 км 2, което съставлява 7,55% от територията на Видинска
област, 1,20% от територията на Северозападен район, и 0,20% от територията на България.
Общината обединява 7 населени места (села).
Релефът е равнинно-хълмист, хълмисто-ридов и среднопланински, с нарастване на
надморската височина от изток на запад. Територията обхваща гъсто разчленените от река
Видбол и нейните притоци нахълмени повърхнини от западната Дунавската равнина и части от
рида Бабин нос в Западния Предбалкан. Равнинните терени са заети от обработваеми земи.
Върху хълмистите вододели и в земите на Предбалкана се увеличава присъствието на смесена
растителност, гори и пасища.
Общинският център село Макреш отстои на 187 км от София и на 35 км от областния
център град Видин. Вътрешнообщинските транспортни връзки се осигуряват предимно от
третокласни и четвъртокласни пътища. Разстоянието между крайните селища на общината село
Киреево и село Вълчек е 33 км. Общината се обслужва от жп гара Макреш, която се намира в
най-източната част на територията й и отстои на 7 км от общинския център. Важно значение за
транспортната достъпност има жп гара Димово (община Димово), разположена на 12 км от село
Макреш. В непосредствена близост преминава един от най-големите европейски транспортни
коридори –

№ 4 (Дрезден/Нюрнберг – Прага –

Виена/Братислава – Будапеща –

Крайова/Констанца – Видин – Враца – София – Солун/Пловдив – Истанбул), чието значение
нарасна след влизането в експлоатация на Дунав мост 2. Благоприятно значение има близостта
на ГКПП Връшка чука (община Кула). В процес на изграждане е нов път и ГКПП на българосръбската граница при Салаш – Ново корито (община Белоградчик).
Граничният характер на западната периферия на Общината обуславя изолацията на тази
територия от активна стопанска и друга антропогенна дейност в миналото, но е способствал за
запазването на естествения характер на природните системи. Географското разположение на
общината благоприятства за поддържането на вътрешнорегионалните връзки. Близостта на
транспортни артерии (шосейна и железопътна) с основно значение за района и за страната
създава предпоставки за активизирането и на междурайонните връзки в подкрепа на местното
стопанско развитие и за подобряването на условията за живот на населението. Добра
перспектива за развитието на общината е използването на потенциала за трансгранично
междурегионално сътрудничество.
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1.2. Релеф
Релефът е разнообразен – равнинно-хълмист в обхвата на Дунавската равнина (200-300 м
н.в. в централните и източните части на Общината) и хълмисто-ридов до среднопланински в
пределите на рида Бабин нос (Бабин нос, 1107,4 м; Черноглав, 858 м; Калето, 722 м; Малък
Шилигарник, 664 м). Наклонът на топографската повърхнина е на изток-североизток към
Дунавската равнина. Наблюдава се голяма денивелация по територията - надморската височина
се променя от 200 м в долината на река Видбол (източно от село Макреш) до 1100 м в
граничните планински земи.
Според морфографската подялба на страната територията се отнася към Западната
мизийска равнина и Предбалкана. Стойностите на вертикалното разчленение на релефа се
колебаят между 50 до 100 м/км 2, а тези на хоризонтално разчленение – 1,0-1,5 км/км 2. Средните
наклони на топографската повърхнина се променят от 3ºдо 10º (География на България, 2002).
Равнинно-хълмистите земи създават по-добра среда за организирането на обработваеми
земи и благоустрояването на населените места. Хълмистите и нископланински терени
предполагат условия за отглеждането на лозя и овошки или развитие на пасищно
животновъдство. Предизвикателство за изграждането и поддържането на стопанската
инфраструктура (транспортна, хидроинженерна) създават преди всичко наклоните на
повърхността. Специално внимание изисква поддържането на крайречните участъци, податливи
на ерозионни и свлачищни форми.
Съвременният релеф е комплексен резултат от проявата на фактори с природен и
антропогенен произход, където водещо значение има преходният характер на територията на
контакта Дунавска равнина – Предбалкан. Формирането на релефа е свързано с проявата на
денудационните, ерозионните, акумулационните и карстовите процеси. Ниските нахълмени
повърхнини на Дунавската равнина са оформени от неогенски глини с песъчливи прослойки,
пясъци, и варовици. В тях са развити речни долини със силно изразена асиметрия в профила –
полегати леви и стръмни десни склонове, които в допълнителна степен са усложнени от
ерозионни и свлачищни форми. Върху вододелните пространства се различават льосовидни
глини от кватернера. В структурите на Бабин нос участват протерозойски диабази и филити и
палеозойски гранитоиди, припокрити от слабометаморфозирали пясъчници, алевролити,
аргилити. При разкриването им на повърхността се създават условия за развитие на активна
денудация. На изолирани участъци в предземията на Предбалкана се разкриват мергели и
варовици от мезозоя, способстващи проявата на карстови процеси.
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Литоложката основа благоприятства за формирането на богатото почвено разнообразие
на района и обилието на подземни водни ресурси. В средата на неогенските пясъци на
Дунавската равнина (преобладаващи за територията на Общината) съществуват условия за
формиране на гъста долинно-ровинна мрежа и активни ерозионни процеси с негативно влияние
върху стопанисването на земите. Внимание изискват планинските терени за овладяване на
ерозионни процеси, водещи до деструкция на почвите и неблагоприятни промени в условията
на речните водосбори.
Полезни изкопаеми
Геоложкото и палеогеографското развитие на територията на Общината определят вида
и териториалното разпределение на полезните изкопаеми. Районът включва части от
Старопланинската металогенна зона (находище на барит при Раковица). Основно значение за
развитието на Общината в близкото минало са имали разработката на варовици (за
производство на негасена вар) от находището „Рафаело” в землището на с. Киреево и
находището за висококачествени глини (за производство на керамични изделия) в землището на
с. Макреш.
През 2010 година добивът на варовици е подновен. В процес на реализация е и
инвестиционно предложение (към 2013) за добив и преработка на диабази и гранодиорити за
трошен камък за строителни материали от находище „Лещака” в землището на с. Раковица.
1.3.
Климат
Според климатичното райониране на България (Велев, 2010) територията на Община
Макреш попада в два климатични района – Западна Дунавска равнина и Предбалкан на
Умерено-континенталната климатична област. Климатът се формира под въздействието на
комплекс от фактори, сред които разнообразието на релефа (надморска височина, експозиция,
наклони, разчлененост), широката откритост на север-североизток, контактът с висока
планинска верига на юг, характерът на атмосферния пренос, присъствието на естествена горска
растителност, антропогенизацията на територията и др. За целите на анализа са използвани
данни от станции, разположени в териториална близост и съответстващи на надморската
височина на преобладаващата част от територията на община Макреш – станциите Грамада
(250 м н.в.) и Белоградчик (545 м).
Средните годишни температури за района са около 10,7ºС в условията на равнината и
10,3ºС в пределите на Предбалкана. Температурната сума за периода с температури над 10ºС
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достига 3300ºС-3400ºС. Годишната температурна амплитуда варира в границите на 23,0ºС 23,7ºС (Велев, 2010).
Средната януарска температура, измерена в станция Белоградчик е -2,1ºС, а тази в
станция Грамада -1,9ºС (Климатичен справочник, НИМХ). Средно месечната минимална
януарска температура за района е около -5,5ºС. При силни застудявания абсолютните
минимални температури падат 23-24ºС под нулата. Средно юлските температури показват
стойности от 20,9 ºС (ст.Белоградчик) и 21,8ºС (ст.Грамада), а средните максимални съответно
– 26,5ºС - 28ºС, с изравняване на стойностите през август. Абсолютните максимални
температури достигат 40-42ºС. Средно месечните стойности на денонощната амплитуда са от
6,0ºС - 6,9ºС за януари и 11,3ºС - 12,0ºС за август.

станция

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

год

Белоградчик -2,1

-0,3

4

10,3

15,1

18,5

20,9

20,8

16,8

10,7

5,3

0,4

10.0

Грамада

0,2

3,8

11,0

16,2

19,8

21,8

21,6

17,4

11,4

5,9

0,7

10,7

-1,9

Табл. 1.1. Средномесечна и годишна температура на въздуха в С° (Климатичен справочник,
НИМХ)
Продължителността на периода с устойчиво задържане на температурата на въздуха над
5ºС трае около 240 дни (20.ІІІ – 20.ХІ), а периодът с температури над 10ºС – 188 дни (11.ІV –
23.Х). Най-ранната дата на настъпване на първия мраз е около 16.Х (ст.Грамада), а най-късната
на последния мраз – 21.ІV. Безмразовият период има средна продължителност от 200 дни за
Предбалкана и 220 за Дунавската равнина.

станция

0º
начало

5º
край

начало

10 º
край

начало

15 º
край

начало

край

Белоградчик 17.ІІ

20.ХІІ

20.ІІІ

17.ХІ

13.ІV

19.Х

14.V

23.ІХ

Грамада

23.ХІІ

20.ІІІ

20.ХІ

11.ІV

23.Х

9.V

27.ІХ

12.ІІ

Табл.1. 2. Дати на начало и край на трайното преминаване на температурата на въздуха над 0°,
5°, 10° и 15°С. (Климатичен справочник, НИМХ)

Въпреки умерено-континенталния характер на климата, във вътрешногодишното
разпределение на валежите се наблюдават черти на преходност и проява на вторични
максимуми (Велев, 2010). Годишната сума на валежите за района е 600 мм, с тенденция за
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нарастване на запад по орографски причини (750 мм). За станция Белоградчик (при обща сума
от 714 мм/год) месечното разпределение на валежите има стойности от 18% през зимата, 30%
през пролетта, 28% през лятото и 24% през есента. За станция Грамада годишната сума на
валежите е 594 мм, от които 28 % са пролетни, 27 % летни, 25 % есенни и 20 % зимни. Средната
продължителност на задържането на снежна покривка е 44 дни, при най-висока вероятност за
формирането й в периода 1 ноември – 20 април. Средногодишният брой на дните с мъгла е
висок - 35-40 (предимно в периода октомври-март).
Средно месечната относителна влажност на въздуха е 84-86% през декември и спада до
61-62 % през юли и август. Осреднените месечни стойности на дефицитната влажност са от 1,01,2 мб за януари и 10,7-11,0 мб за август.
Целогодишно преобладават северозападните и западните ветрове (до 60% от случаите),
следвани от североизточните (22%). Средно годишната скорост на вятъра е 1,6 м/сек. Броят на
дните със скорост на вятъра, надвишаващ 14 м/сек е 10-15 с нарастване към високите части на
Бабин нос. Случаите с тихо време са близо 40% от годината.
Климатичните режими по територията благоприятстват комфорта на населението. Те
създават добри условия за развитието на земеделие, изграждане и поддържане на стопанска
инфраструктура, самопречистване на въздуха. Като неблагоприятни за стопанската практика
могат да бъдат посочени недостатъчните валежи и високият брой на дните с мъгли.
Агроклиматични ресурси
Областта разполага с агроклиматичен потенциал за отглеждане на зърнени, фуражни,
технически култури и трайни насаждения. Община Макреш е определяна като територия без
риск от засушаване 1 . Според Агроклиматичното райониране на България (Хершкович, 1984)
територията се отнася към два района: 1. Умерено топъл до умерено прохладен влажен район
(планинските територии на Общината), благоприятстващ отглеждането на малко топлолюбиви
ранни култури, в т.ч. фасул, слънчоглед, цвекло, пшеница, люцерна, овес, картофи, фий,
влакнодаен лен; 2.Топъл и слабо засушлив район (равнинно-хълмистите земи на Дунавската
равнина), благоприятстващ отглеждането на средно топлолюбиви, средно късни култури, в т.ч.
царевица, фасул, соя, слънчоглед, цвекло.

1

www.meteo.bg
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Потенциал за използване на ВЕИ
Данните за териториалното разпределение на пряката слънчева радиация и режима на
ветровете дават основание да се твърди, че в района съществува потенциал за използването,
както на ветровата, така и на слънчевата енергия в качеството им на възобновими източници на
енергия.
Съгласно оценките на теоретичния потенциал на соларна енергия в България, районът
разполага с ресурси в границите на 4 kWh/m 2/дневно или 1450 kWh/m 2/ годишно (според
Техническа и икономическа оценка на ВЕИ в България, програма PHARE, 1997). Според
същите анализи, община Макреш попада в зона на малък ветроенергиен потенциал, където
средната многогодишна скорост на вятъра не превишава 2 м/сек. Най-висока е скоростта на
вятъра през зимата (февруари, март), а най-ниска - през есента (септември, октомври). Добре
изразен е денонощният ход на скоростта на вятъра, предвид наличието на планинско-долинна
циркулация в Предбалкана. Предвид на благоприятните почвени и климатични условия
възможност съществува и по отношение на добива на култури (рапица, соя, слънчоглед и др.) за
производство на биогорива.
Към месец март 2014 в процес на реализация са проекти по изграждането на
фотоволтаични централи в землищата на с. Макреш и с. Раковица, както и за разполагането на
ветрови генератори в землището на с. Киряево.
1.4.
Води
Речната мрежа в пределите на община Макреш се отнася към Дунавския водосборен
басейн на Черноморската отточна област. Тя се формира от река Видбол и многобройните й
притоци (Давидова бара, Вълчешки дол, Влаховичка, Толовишка) и от притоците (Селската
бара) в горния водосбор на река Войнишка. Речната мрежа на Видбол е със средна гъстота 0,64
км/км 2 и среден наклон от 14,9 ‰. Средната гъстота на мрежата, формираща Войнишка река, е с
близки стойности – 0,62 км/км 2, при среден наклон от 11,7 ‰ и 27% залесеност на водосбора
(География на България, 2002).
Река Видбол има дължина от 61,8 км, обща площ на водосборния басейн от 329,8 км 2 и
средна надморска височина на басейна от 276 м. Тя извира север-североизточно от връх Бабин
нос (1107,4 м) под името Джоновец. Влива се в река Дунав югоизточно от град Дунавци. Речната
й мрежа има паралелна структура. Водосборният й басейн се характеризира с продълговата
форма, стеснена долна част и асиметричност – левият водосбор е неколкократно по-голям по
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площ от десния (Христова, 2012). В обхвата на община Макреш в структурата на водосбора
преобладават десните притоци.
Районът се определя като територия с преобладаващо дъждовно подхранване и на това
основание – с известна проява на преходност в отточния режим. Пълноводието на реките
настъпва в периода февруари-юни (67% от годишния отток) с главен максимум през март, а
маловодието е с продължителност юли-октомври (14%) (Йорданова, 2002). Под влияние на
характера на подстилащата повърхност участието на подземното подхранване във фор мирането
на сумарния отток се променя от 25% до 48%. Снежното подхранване формира 17% от оттока, с
нарастване на стойностите при по-висока надморска височина.
Средният многогодишен отток на реките се променя от 180 мм/год в най-високите части
на Бабин нос до 60 мм/год на север в пределите на Дунавската равнина. Стойностите на
повърхностния отток следят същата тенденция като спадат от 200 мм/год в Предбалкана до 50
мм/год в долните поречия на реките Видбол и Войнишка. Подземният отток поддържа ниски
стойности в диапазона 50 мм/год – 25 мм/год.
Отточният коефициент (% от валежите) средно за района е едва 9%. Сумарното изпарение
от речните басейни е относително високо – 500-550 мм/год. Реките са определяни като силно
поройни със средна честота на речните прииждания от 3 до 6 пъти годишно, но средният
максимален модул на оттока на речните прииждания е под 50 л/сек/км 2 . Долните поречия както
на Видбол, така и на Войнишка се определят като рискови, застрашени от наводнения и
зависими от изграждането на хидромелиоративни защитни средства (География на България,
2002).
Съгласно Хидрохимичната класификация на реките водите им се определят като
хидрокарбонатно-калциево-сулфатни.
В алувиалните речни наслаги, пролувиалните наноси и неогенските пясъци се разкриват
акумулирани грунтови води с относително ниски статични и динамични запаси. Модулът на
оттока е в диапазона на 0,65 л/сек/км 2 в карстово-пукнатинните води на неогена до 7 л/сек/км 2 в
неоген-кватернерните седименти. В обхвата на община Макреш се разкриват порови води в
глинестите отложения на кватернера (към подземно водно тяло - Видинска низина) със среден
модул на подземния отток от 5 л/сек/км 2 при среден коефициент на филтрация от 68 м/ден и
средна водопроводимост от 1250 м 2/ден. Те са привързани към речните тераси на реките и
осигуряват питейни води за общината. В района са установени и карстови води в мезозойските
седименти със среден модул от 1,63 л/сек/км 2. Те се подхранват от инфилтрация на валежна
Този документ е създаден в рамките на проект „Осигуряване на ефективна рамка за интегрирано развитие на
община Макреш в периода 2014-2020 г.”, в изпълнение на Договор № 13-13-84/ 25.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд

8

вода и се дренират от хидрографската мрежа във вид на извори. Разполагаемите ресурси са
относително ниски (по данни на БДУВДР).
В структурата на водоползването доминира водопотреблението за питейно-битови и
промишлени нужди, при незначителен дял на напояваните земи. Основен повърхностен
водоизточник в речния басейн на река Видбол е язовир „Рабиша” – обща площ от 3,246 км 2 и
обем от 45 000х106 м 3. Подхранва се чрез деривации от реките Арчар и Видбол и от изравнител
„Ошане”.
Анализите показват, че районът се характеризира с наличие на гъста речна мрежа, но със
слаба до средна водоносност и относително високо изпарение, пороен характер на реките и
проява на свлачищно-срутищни форми в склоновете. На това основание важно значение за
стопанската практика имат хидротехническите корекции и завиряванията.
Пресните води, използвани за питейно-битово водоснабдяване в Общината, се формират
от подземните порови води, което изисква повишено внимание към опазването на водите
поради риска от замърсявания в земеделието.
Поддържането на водните ресурси изисква специално внимание по отношение на:
съхраняването на естествената горска растителност, както и на растителността в речнозаливните тераси; почистването на речните корита от плаващи наноси и укрепване на речните
брегове, където това е необходимо; съгласуване на изгражданата транспортна и друга
инфраструктура с характеристиките на релефа и наличния потенциал за провокиране на
ерозионни процеси.
1.5. Почви
Климатичните особености на умерено-континенталния климат, геоложката основа и
характерът на естествената растителност са способствали за образуването на относително
голямо почвено разнообразие. Според почвено-географското райониране на България (Нинов,
1997) основната част от територията на Общината попада в Западно Долнодунавската
провинция, а западната й планинска част – в Западно Предбалканската провинция на
Долнодунавската почвена подобласт. Тук са разпространени излужени ливадни черноземи
(Phaeozems), излужени чернозем-смолници (Vertisols), лесивирани (Luvisols), кафяви горски
(Cambisols) и наносни почви (Fluvisols).
В централната част на Общината и предимно във водосбора на река Войнишка са
разпространени излужени ливадни черноземи, които се намират в комплекс с тъмните наносни
почви. Отличават се с мощен хумусен хоризонт (над 50 см), преходен безкарбонатен В
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хоризонт с глееви свойства и карбонатна подпочва. Имат високо съдържание на хумус – 3-5%,
който достига значителна дълбочина. Почвената им реакция е неутрална. Високо плодородни са
и много благоприятни за отглеждането на фуражни култури.
Характерна особеност на района е наличието на излужени чернозем-смолници в
средното поречие на река Видбол. Характеризират се като богати, глинести (над 55% глина)
почви със слаба водопропускливост и с характерно изсушаване и напукване на почвения
профил. Съдържат 4-5% хумус. Благоприятстват отглеждането на зърнени, фуражни и
технически култури.
В западна посока с увеличаването на надморската височина черноземите преминават в
обикновени лесивирани почви (сиви горски). Те се характеризират с добре оформен илувиален
В-хоризонт, диференциран профил с висок сорбционен капацитет на ила и наситеност с бази
(по-висока от 50%). При отсъствие на ерозия те са напълно развити, дълбоки почви с профил от
90-100 см до 150-200 см. Повърхностният хоризонт А обаче е слабо мощен – от 18 до 25 см при
по-тежките почви и до 35 см при по-песъчливите почви. Механичният състав е разнообразен.
Хумусното съдържание под целините е сравнително високо (3-4%), но в нивите варира от 1 до
2,5%. Благоприятстват отглеждането на широка гама зърнени, технически култури и трайни
насаждения.
В условията на Предбалкана под букова растителност са се формирали кафяви горски
почви. Характеризират се с дълбочина на профила от 40 до 70 см, малка мощност на хумусния
хоризонт, кисела реакция, ниски хумусни запаси, нисък сорбционен капацитет, добра
дренираност. Малък дял от тях (върху обезлесени вторично затревени пространства) имат
значение за земеделието – отглеждане на картофи и малини, или използването им за пасища и
ливади. Силно податливи са на деградация при наличие на несъобразено антро погенно
натоварване.
Азонално представени са наносните почви (Fluvisols), формирани в речните тераси.
Подходящи са за отглеждане на зеленчуци, овощия, ливади. В непосредствена близост до
речните легла те са заети от влаголюбива естествена растителност.
Според агроекологичното райониране на Националната почвена служба, територията на
Община Макреш може да бъде отнесена към трети (източната част на Общината) и шести район
(западната част на Общината) на пшеницата. За трети агроекологичен район бонитетът възлиза
на 83 бала, което се приема за много добри продуктивни възможности. Напролет почвата е
запасена с над 150 мм продуктивна влага. Въпреки по-големите вегетационни валежи (есенните
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валежи) влагоосигуреността не винаги е много добра. Водният дефицит за април - юни е около
100 мм. Оптимални срокове за сеитба са 25 Септември – 15 Октомври. За шести агроекологичен
район бонитетът варира от 83 до 84 бала. Отнасят се към много добрите земи. Оптимални
срокове за сеитба са в периода 20 Септември – 10 Октомври.
Анализът показва, че районът се отличава с наличието на високопродуктивни почви,
благоприятни за отглеждането на широка гама земеделски култури в умерено континентални
климатични условия. Предвид на комплексните природно-географски условия почвите в района
са уязвими на ерозия и подтиснат дренаж, което е основен проблем за ефективното усвояване и
опазване на почвените ресурси.

1.6.
Земеделски територии и Горски фонд
Общата площ на община Макреш е близо 229 км 2. Териториалното разпределение по
видове земеползване (таблица 1.3.) ясно показва земеделския характер на територията - найвисок дял (60,9%) заемат земите, предназначени за целите на селското стопанство. Следват ги
горските територии с около 34,8%, което е сред най-високите стойности спрямо другите
общини на Видинска област и има много благоприятно влияние върху поддържането на
водните и почвените ресурси в общината. Под 1 % от територията е използвана за транспортна
инфраструктура, което ограничава транспортната достъпност, но е предпоставка за избягване
на фрагментацията (и производните й негативни процеси) на земеделските и горските площи.
Територията е слабо засегната от процесите на урбанизация – едва 2,8% заемат селищните
структури.
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2543.1

1.1

34.5

0.01

611.7

0.26

Табл. 1.3. Баланс по видове територии по предназначение в община Макреш
Разпределението на земеделските земи по населени места е представено в таблица 1.4.
населено място
Вълчек

общо (дка)

общо земеделски
територии (дка)

обработваеми
площи (дка)

10 868.029

7 341.521

5 699.547
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Киряево

32 507.598

21 130.705

16 118,011

Макреш

38 895.783

27 679.603

23 865.225

Подгоре

54 741.050

23 129.094

18 525.102

Раковица

58 685.531

36 925.278

39 658.996

Толовица

14 192.082

9 139.953

7 718.195

Цар Шишманово

18 898.974

14 164.835

12 510.469

Табл. 1.4. Разпределение на земеделските земи по населени места в община Макреш
По начин на трайно ползване земеделските земи биват: ниви, лозя, трайни насаждения,
ливади и пасища. Справката (табл. 1.5.) показва, че 88% от площите в общината са заети от
ниви. Следват ги пасищата и ливадите с 10,73%. Много ниско е участието в структурата на
земеделските земи на трайните насаждения и лозята.
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Табл. 1.5.Справка за земите по начин на трайно ползване, възстановени по Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи към 30.12.2012г.
Балансите по видове собственост на земята показват, че 44,6 % от нея се стопанисва в
частния сектор, 16,1% са общински имоти, 14% - държавните и 18% - на юридически лица.

1.7.
Биологично разнообразие
В биогеографско отношение територията на Общината се отнася към Дунавския район на
Долнодунавската провинция и Предбалканския район на Балканската провинция (Асенов, 2006).
Районът е със силно изразен антропогенен характер, като на мястото на лесостепните и горските
екосистеми са създадени агроекосистеми или пък по естествен път са възникнали вторични
горски, храстови и тревни формации.
1.7.1. Растителни видове
В дълбоко всечената долина на река Видбол са запазени смесени гори от благун (Quercus
frainetto) и цер (Quercus cerris). В крайречните съобщества, включително на прехода към
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Предбалкана са представени смесени гори от формацията на полския бряст (Ulmeta minoris) и
на полския ясен (Fraxineta oxycarpae). В района на Бабин нос доминира формацията на
мизийския бук (Fageta moesiace), която в по-ниската част на планината се сменя от формацията
на горуна (Querceta dalechampii). По вододелните заравнености вторично са възникнали
ксеротермни тревни формации на белизмата, луковичната ливадина и садината. На много места
в Предбалкана естествената растителност е силно разпокъсана от земеделски терени.
Присъствието на храсталаци от драка (Paliurus spina-christi) свидетелства за деградирането на
горската растителност. (Асенов, 2006).
Разнообразието от видове е голямо и при наличните лечебни растения, сред които
представителните за района – бял пелин (Artemisia alba), лазаркиня (Galium odoratum), багрилна
жълтуга (Genista tinctoria), лечебна комунига (Мelilotus officinalis), чемерика (Veratrum album) и
др.
Срещат се редки и защитени видове. Сред българските ендемити са: българският ерантис
(Eranthis bulgaricus), пеперудовиден салеп (Orchis papilionacea), стефчовата тлъстига (Sedum
stefco), ковачевият зановец (Chamaecytisus kovacevii), българският лимониум (Limonium
bulgaricum) и др. Сред най-интересните балкански ендемити се открояват: високата бисерка
(Melica altissima), ванеровата симфиандра (Simphyandra wanery) и сръбската рамонда (Ramonda
serbica), която е и терциерен реликт.
Естествената растителност има функциите на основен фактор за формирането на водните
и почвените ресурси в Общината, за предотвратяване на наводненията и смекчаване на
негативните ефекти от ерозията и дефлацията. На това основание е необходимо нейното
поддържане и опазване в близки до естествените й характеристики, както и ограничаване на
антропогенизацията в горски условия за недопускане на процеси на фрагментация и
деструкция.

1.7.2. Животински видове
В региона са установени около 180 вида птици, 53 вида бозайници, от които 14 вида
прилепи, 11 вида земноводни и 15 вида влечуги. Орнитофауната е много богата. Тук се срещат
видове със световен приоритет на опазване. Такива са белошипата ветрушка (Falco naumani) и
ливадният дърдавец (Crex crex). Голяма част от птиците попадат сред видовете с европейско
природозащитно значение, сред които: голям гмурец (Podiceps cristatus), малък воден бик
(Ixobrychus minutus), блестящ ибис (Plegadis falcinellus), бухал (Bubo bubo), белоопашат
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мишелов (Buteo rufinus), ловен сокол (Falco herug), скален дрозд (Monticola saxatilis). Типични
представители на насекомоядните бозайници са таралежът (Erinaceus concolor) и европейската
къртица (Talpa europaea). Голямо е разнообразието от прилепи. Характерни хищници за района
на Предбалкана са чакалът (Canis aureus), лисицата (Vulpes vulpes), вълкът (Canis lupus),
видрата (Lutra lutra), златката (Martes martes), белката (Martes foina), черният пор (Mustela
putorius). Сред включените в Червената книга на България бозайници са видрата, златката,
вълкът, както и всички видове прилепи. Видрата и сляпото куче (Spalax leucodon) са включени
и в световната червена листа на Международния Съюз за Защита на Природата (IUCN) в
категорията “уязвими видове”. Копитните са представени от сърната ( Capreolus capreolus),
благородният елен (Cervus elaphus) и дивата свиня (Sus scrofa).

1.8. Защитени територии
Съгласно Закона за защитените територии (ДВ, №133/1998) в обхвата на община
Макреш се включват защитени територии от две категории (природна забележителност и
защитена местност):
Природна забележителност „Пещера Магурата” (в близост до землището на с.Толовица);
Защитена местност „Раковишки манастир” (с.Раковица);
Пещера „Магурата” е както природна, така и културно-историческа ценност. Пещерата е
обявена със Заповед № 666/1960г. на МГ (Министерство на горите) и Разпореждане
№1077/1961г на ГУГ (Главно управление на горите) към МС като природна забележителност с
интересни образувания и праисторически находки. Общата й площ заедно с лесопарка, устроен
през 1961, е 133,5 ха. ПЗ "Магурата" е една от най-големите (над 30 000 м 2) и най-красиви
български пещери с голямо богатство от пещерни образувания - галерии, сталактити,
сталагмити и сталактони с величествени размери (до 20 м височина и над 4 м диаметър).
Известна е и с праисторическите си скални рисунки, датиращи от епипалеолита (10 000 г. пр.
н.е) до ранната бронзова епоха. На това основание пещерата е под специалната егида на
ЮНЕСКО като паметник на културата с международно значение. Пещерата е убежище на
защитени фаунистични видове – прилепи и пещерни безгръбначни. Фосили свидетелстват, че
районът е бил обитаван от праисторически животни - пещерна мечка, хиена, див кон и др.
Площта на ПЗ е увеличена през 2007, чрез включването към нея на съседната пещера „Рингова
пещ” (община Белоградчик).
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Защитена местност "Раковишки манастир" се намира на около 4 км северозападно от с.
Раковица и заема площ от 50 хектара. Разположен е в подножието на връх Черноглав в планина
Бабин нос от Западния Предбалкан. Манастирът е обявен за паметник на културата.
В обхвата на анализираната територия са обявени следните защитени зони по НАТУРА
2000:
ЗЗ Западна Стара планина и Предбалкан – BG0001040 за защита на местообитанията на
букови гори, благуново-церови гори, полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху
варовик и др.;
ЗЗ Макреш – BG0000521 за защита на местообитанията на Балканско-панонски
благуново-церови гори и др.;
ЗЗ Западен Балкан – BG0002002 за защита на птиците (сред които царски орел,
белогръб кълвач, белоопашат мишелов, белошипа ветрушка, бухал, бял щъркел, горска
чучулига);
ЗЗ Видбол – BG0000498 за защита на местообитанията на Хидрофилни съобщества от
високи треви, Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и
Callitricho-Batrachion, Балканско-панонски благуново-церови гори и др.;
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Фиг.1.2. Схема на защитените територии и зоните по Натура 2000
Въпреки малката си площ територията на община Макреш се отличава с богато
биоразнообразие. Съхраняването и поддържането му изисква повишено внимание за умело
интегриране на защитените територии и зони в стопанската организация на територията.
Богатото биоразнообразие е фактор за развитие на специализирани видове туризъм
(културно-познавателен, еко и орнитоложки, селски, спелеоложки и фолклорен туризъм), лов и
риболов. Едно от големите ловни стопанства „Миджур” обхваща и част от земите на община
Макреш. Наред с материалните ресурси следва да се отбележи високата значимост на
поддържащите и регулиращите функции на горите, защитените територии и защитените зони
по отношение на природните баланси, качеството на водите, атмосферния въздух и почвите,
предотвратяването на рискови явления като пожари, ерозия, гравитационна деструкция и др.
Общината се отличава с относителна изолация в транспортно-географско отношение.
Вътрешнообщинските транспортни връзки се осигуряват от третокласни и четвъртокласни
пътища. Общината се обслужва основно от жп гара Димово (община Димово). В
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непосредствена близост на изток преминава европейския транспортен коридор № 4, чието
значение нарастна след влизането в експлоатация на Дунав мост 2;
Граничният характер на западната периферия на Общината обуславя изолацията на тази
територия от активна стопанска и друга антропогенна дейност в миналото, но е способствал за
запазването на естествения характер на природните системи. Географското разположение на
общината благоприятства за поддържането на вътрешнорегионалните връзки, за които важна
роля имат и наличните почвени и водни ресурси. Близостта на транспортни артерии (шосейна и
железопътна) с основно значение за района и за страната създава предпоставки за
активизирането и на междурайонните връзки в подкрепа на местното стопанско развитие и за
подобряването на условията за живот на населението. Добра перспектива за развитието на
общината е използването на потенциала за трансгранично междурегионално сътрудничество.
Равнинно-хълмистите земи създават добра среда за организирането на обработваеми
земи и благоустрояването на населените места. Хълмистите и нископланински терени
предполагат условия за отглеждането на лозя и овощия или развитие на пасищно
животновъдство. Предизвикателство за изграждането и поддържането на стопанската
инфраструктура (транспортна, хидроинжернерна) създават преди всичко наклоните на
повърхността. Специално внимание изисква поддържането на крайречните участъци, податливи
на ерозионни и свлачищни форми.
Литоложката основа благоприятства за формирането на богатото почвено разнообразие
на района и обилието на подземни водни ресурси. В средата на неогенските пясъци на
Дунавската равнина (преобладаващи за територията на Общината) съществуват условия за
формиране на гъста долинно-ровинна мрежа и активни ерозионни процеси с негативно влияние
върху стопанисването на земите. Внимание изискват планинските терени за овладяване на
ерозионни процеси, водещи до деструкция на почвите и неблагоприятни промени в условията
на речните водосбори.
От полезните изкопаеми най-важно значение за социално-икономическото развитие на
Общината на съвременния етап имат кариерите на инертни материали;
Климатичните режими по територията благоприятстват комфорта на населението. Те
създават добри условия за развитието на земеделие, изграждане и поддържане на стопанска
инфраструктура, самопречистване на въздуха. Като неблагоприятни за стопанската практика
могат да бъдат посочени недостатъчните валежи и високият брой на дните с мъгли.
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В агроклиматично отношение територията е определяна като умерено топъл до умерено
прохладен влажен район, благоприятстващ отглеждането на зърнени, фуражни, технически
култури и трайни насаждения.
Данните за териториалното разпределение на пряката слънчева радиация и режима на
ветровете дават основание да се твърди, че в района съществува потенциал за използването на
слънчевата и на ветровата енергия в качеството им на възобновими източници на енергия.
Възможност съществува и по отношение на добива на култури (рапица, соя, слънчоглед и др.)
за производство на биогорива.
Районът се характеризира с наличие на гъста речна мрежа, но със слаба до средна
водоносност и относително високо изпарение, пороен характер на реките и проява на
свлачищно-срутищни форми в склоновете. На това основание важно значение за стопанската
практика имат хидротехническите корекции и завиряванията.
Пресните води, използвани за питейно-битово водоснабдяване в Общината, се формират
частично от подземните порови води, което изисква повишено внимание към опазването на
водите поради риска от замърсявания в земеделието.
Районът се отличава с наличието на високопродуктивни почви, благоприятни за
отглеждането на широка гама земеделски култури в умерено континентални климатични
условия. Предвид на комплексните природно-географски условия почвите в района са уязвими
на ерозия и подтиснат дренаж (преовлажняване), което е основен проблем за ефективното
усвояване и опазване на почвените ресурси.
Въпреки малката си площ територията на община Макреш се отличава с богато
биоразнообразие. Обект на защита са 2 защитени територии и 4 защитени зони по НАТУРА
2000. Съхраняването и поддържането им изисква повишено внимание за умело интегриране на
тези територии в стопанската организация на територията. Богатото биоразнообразие е фактор
за развитие на специализирани видове туризъм, лов и риболов.
Естествената растителност има функциите на основен фактор за формирането на
водните и почвените ресурси в Общината, за предотвратяване на наводненията и смекчаване на
негативните ефекти от ерозията и дефлацията. На това основание е необходимо нейното
поддържане и опазване в близки до естествените й характеристики, както и ограничаване на
антропогенизацията в горски условия за недопускане на процеси на фрагментация и
деструкция.
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1.9. Културно наследство
Географските характеристики и пространственото развитие на селищната структура в
общината, са предпоставката за заселване на различни цивилизации по територията ѝ още от
Древността. Културното наследство е резултат от напластяване на отминали цивилизации и
епохи, които носят специфична идентичност и дух на мястото.
Последните политики на ЕС са ориентирани към управление и свързване на
екологичните, ландшафтни и културни ценности на регионите и реализиране на местния
потенциал за развитие на общините и регионите.
Този подход в регионалното развитие е отправна точка и при териториалните политики,
свързани

с

материалното

и

нематериалното

културно

наследство, като

се

отчита

териториалният обхват и разположението на недвижимите културни ценности спрямо другите
структурни елементи и системи.
Основните насоки в опазването на културните ценности в цялото им времево и видово
многообразие са свързани със съхраняване на техните специфични характеристики чрез
консервация и активно опазване, публична загриженост и адаптация в най-широк смисъл,
запазване и развиване на духа на мястото и на пространствената идентичност и развитие на
потенциала им за стимулиране на социално-икономическа активност.
Взаимодействието на природата и човека е формирало многобройни културни пейзажи
в общината. Културното наследство обхваща нематериалното и материалното недвижимо и
движимо наследство като съвкупност от културни ценности, които носят историческа памет и
национална идентичност. На територията на общината са налични културни ценности материални и нематериални свидетелства за човешко присъствие и дейност, които са с висока
научна и културна стойност за индивида, общността и обществото в региона. Културното
наследство в община Макреш е представено от археологически, исторически, художествени,
архитектурно-строителни, както и от природните ценности, народните традиции и културните
обичаи.
В община Макреш са идентифицирани 26 недвижими културни ценности като 2 са от
категория с „национално значение“

2

- Църква "Рождество Богородично" със своята

архитектурно-художествена стойност и Раковишки манастир, заедно със стенописите на

2

Архив, НИНКН
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църква "Св. Троица" с историческа и художествена стойност за индивида, общността и
обществото.
Културното наследство в общината е концентрирано в населените места – с. Макреш, с.
Подгорие, с. Раковица /фиг. 1.2 /.
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Фиг. 1.3. Пространствено разпределение на недвижими културни ценности в
териториалния обхват на общината Макреш.
Името на село Макреш произлиза от латинската дума “macro"- голям. Легендата
разказва, че името „Макрес“ /дълго, голямо село/ е дадено от италиански изследовател
преминал през поселищното образование. Местоположението му е сменяно няколко пъти
поради набезите на турските бирници. В границите на селото е разположена първата църква във
Видинския санджак след създаването на Българската Екзархия.
В с. Макреш са налични археологически, архитектурно-художествени и исторически
недвижими културни ценности:


Средновековна крепост, разположена в местност Градището на 1 км. западно,
археологически;



Римско селище, гарата Макреш, 1 км. източно, археологически;



Църква "Рождество Богородично", архитектурно-художествен с национално
значение;



Лобно място на въстаници от 1923 г., гара Макреш, исторически;



Лобно място, селото, лозята, исторически;



Лобно място на партизани - местност Вълчешки дол, 1 км северно, исторически;



Лобно място – местност Млади кладенец, 2 км южно, исторически;



Лобно място – местност Умнишки дол, 5 км. югозападно, исторически;



Църква "Св. Петка" – художествен;

с. Раковица – исторически, архитектурно-художествен и исторически НКЦ


Лобно място на майор Киряев, 1 км югозападно, исторически;



Раковишки манастир, 1 км. западно, стенописите на църква "Св. Троица",
художествен, исторически, с категория „национално значение“. Той е бил
средище на комитети през Възраждането като е запазена старата църква,
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където съзаклятниците през 1850 година вземат решение за началото на
въстанието в Северозападна България;


Историческа местност, местност Мелницата, 1 км югоизточно, исторически;



Лобно място, 3 км югозападно, исторически;



Къща на Петър Йолов, архитектурно строителен;

с. Подгорие – исторически и архитектурно-строителни НКЦ


Място на сражения и въстанически лагер 1850, м. Влаовичка махала, 2 км
западно, исторически;



Лобно място, 2 км западно, историческо;



Партизанско скривалище, южно, селото, исторически;



Къщата на Пенка Кръстова, архитектурно-строителен;



Къщата на Цендо Младенов, архитектурно-строителен;



Къщата на Йордан Георгиев Николов, архитектурно-строителен;



Къщата на Данка Иванова Цветкова, архитектурно-строителен;



Къщата на Гена Николова, архитектурно-строителен;



Къщата на Петко Иванов Тодоров, архитектурно-строителен.

с. Тополица - Къщата на Цоло Тодоров, исторически.
с. Цар Шишманово - Партизанско скривалище, местност Винище, западно,
исторически;
с. Киреево - Въстанически лагер от 1850 г., 2 км северозападно, исторически;
Важни обекти на културната инфраструктура на територията на общината са
читалищата. В общината функционират 4 читалища, които провеждат културни дейно сти –
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традиционни празници, постановки, фестивали и др. Читалищата в селата Макреш, Подгорие,
Киреево и Раковица съхраняват духовения и кутурен живот в общината.
Театралните колективи участват в национален събор Копривщица и посещаване на
театралния състав на читалище „Надежда“ – село Кортен. Запазен е и богатият библиотечен
фонд и се съхранява и ползва от младите гора в община Макреш.
Нематериалното културно наследство в общината е представено от народните традиции
и културните обичаи. По-голяма част от тях се виждат на провежданите събори и панаири
/панаир на с. Макреш – 9 септември/.
Интерпретацията и промотирането на културното наследство днес е основополагащ
елемент в устойчивото и балансирано териториално и социално-икономическо развитие. От
друга страна културното наследство е фактор, изграждащ позитивни партньорства между
местните общности и бизнеса. Именно поради тази причина представянето на културното
наследство като дейност, интегрирана в селищната структура на общината, придава ново
значение и го представя като ресурс за социално-икономическо развитие.
На културното наследство днес се гледа като на материален и духовен ресурс, който
трябва да бъде съхранен. Дейностите свързани с експлоатацията на културното наследство в
туризма трябва да бъдат обвързани с опазването и съхранението на културните ценности и
полагане на необходимите грижи. Днес можем да разглеждаме развитата културна индустрия
като двигател на икономиката на дадена община и възможност за балансирано и устойчиво
развитие.

2. СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА
2.1. Обща характеристика на икономиката
Община Макреш се намира в Северозападния район от ниво 2, област Видин. Общината
е съседна на общините Кула, Грамада, Димово, Белоградчик, а на запад – с Р. Сърбия.
Икономическото състояние на общината влияе върху редица други процеси, като например:
демографски, екологични, социални. От друга страна, то се явява пряко следствие от редица
други фактори, които биват както външни за общината така и вътрешни. В този смисъл важно
значение имат географското местоположение на община Макреш, историята, световните
икономически процеси, държавната политика, наличните природни ресурси и др. Именно
поради тази причина, за да се оформи цялостна картина за състоянието на икономиката на
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общината с нейните проблеми и възможности, от ключово значение е да се направи преглед на
тенденциите на национално и регионално ниво.
Северозападният район от ниво 2 има най-нисък принос към националния БВП. Освен,
че изостава от националните показатели, сравнено със средното ниво на ЕС, СЗР произвежда
БВП на стойност 2732 млн. евро за 2011 година, което е една от най-ниските стойности за
ЕС. За БВП на човек от населението, СЗР има най-ниска стойност, като покрива едва 26% от
средното са ЕС. Районът е изостанал в много аспекти, което се дължи на комплексни фактори.
Предвидени са интегрирани териториални инвестиции за следващия програмен период, които
да насочат фокусирани средства към решаването на ключови проблеми на този район.
Брутния вътрешен продукт на Област Видин за 2010 година има най-нисък принос към този на
района: 500.6 млн. лева, което я прави областта с най-нисък принос към БВП за района (5057.4
млн лв), изоставащ значително след област Враца (29.8%) и Плевен (28.8%).
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Фиг.2.1. Брутен вътрешен продукт в област Видин за периода 2009-2011 в млн. лв.
Източник на графиката: НСИ
Във времевия хоризонт 2009-2011 година произведения брутен вътрешен продукт в на
област Видин бележи тенденция на намаляване, като тя започва още от 2008 година, когато
БВП на областта е 566,1 млн лв.
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По БВП на човек от населението областта се нарежда отново на последно място в района
с 4681 лева (2010 година) при средно за района 5897.
През 2010г. реализираният БДС от стопанските субекти в областта се равнява на 431.1
млн. лв. по текущи цени или 7.1% от БДС създадена в страната (60716.1 млн. лв.).
Разпределение на брутната добавена стойност по
сектори за 2010 година
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16%
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Индустрия
Услуги

Фиг.2.2. Разпределение на БДС по сектори за 2010 година (%)
Източник на данните: НСИ
Разпределението на БДС по сектори определя и икономическата структура на областта като на
преден план излиза сектора на услугите, следван от селското стопанство и индустрията.
Относителният дял на наетите лица в селското, ловното, горското и рибно стопанство през
2011г. е по-високо от средното за страната (3,01% ) около 4,3%. Делът на заетите в добивната и
преработваща промишленост е нисък: 17,48% за област Видин при средно за страната 23,47%.
Приносът на община Макреш към икономиката на областта е основно в сектора селско
стопанство. На територията на общината не функционират промишлени предприятия. Налице
са условия за развитие на добивна промишленост като съществуват залежи от варовик в
землището на с.Киреево местността “Кичера“, както и находище на висококачествена глина
които представляват ресурси за развитието на добивната промишленост.
Друг важен ресурс за икономическото развитие на общината, това е горският и фонд.
Наличието на природни и културни забележителности, както и запазената природа създават
условия за развитие на туризъм.

Този документ е създаден в рамките на проект „Осигуряване на ефективна рамка за интегрирано развитие на
община Макреш в периода 2014-2020 г.”, в изпълнение на Договор № 13-13-84/ 25.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд
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В община Макреш за 2011 година са регистрирани общо 33 предприятия от общо 3183 в
областта. Общината изпреварва единствено община Бойница по регистрирани предприятия.
Нетните приходи от продажби в общината е 1355 хиляди лева, формиращи близо 2% от
генерираните в областта приходи от продажби. За 2012 година предприятията са общо 36 , като
разпределението им по сектори е следното:
Брой нефинансовите предприятия по икономически
дейности за 2012 г. за община Макреш

35%

A СЕЛСКО, ГОРСКО И
РИБНО СТОПАНСТВО
B ДОБИВНА
ПРОМИШЛЕНОСТ

55%
10%

G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ
НА АВТОМОБИЛИ И
МОТОЦИКЛЕТИ

Фиг.2.3. Брой нефинансовите предприятия по икономически дейности за 2012 г. за община
Макреш
Източник на данните: НСИ
Най-много са предприятията в сферата на търговията (16), следвани от селското стопанство (10)
и добивната промишленост (3). Най-много приходи, обаче се генерират в сферата на селското
стопанство, като за 2012 година приходите от дейността са 4204 хиляди лева, а нетните приходи
от продажби: 2787 хил. лева. За 2011 година общината произвежда едва 2 % от нетните
приходи, генерирани в областта. Спрямо предходната 2011 година са открити четири нови
предприятия, работещи в аграрния сектор, а генерираните приходи са 4 пъти по-големи.
Положителната посока, която е поело развитието на селското стопанство трябва да се задържи
чрез стимулиране на производителите и предоставяне на нови възможности за взаимодействие
в общината. Необходими са инвестиции в земеделската техника и модернизиране на
производството.
Инвестициите в дълготрайни материални активи за 2012 година за общината се равняват на
3744 хил. лева, като 61,5% от тях са направени в аграрния сектор. За периода 2010-2012 се
Този документ е създаден в рамките на проект „Осигуряване на ефективна рамка за интегрирано развитие на
община Макреш в периода 2014-2020 г.”, в изпълнение на Договор № 13-13-84/ 25.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд
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наблюдава значително покачване на инвестициите в ДМА, като средствата са насочени
предимно към придобиване на ДМА чрез строителство и закупуване. Разпределението на
средствата е както следва:
Разходи за придобиване на ДМА през 2012 чрез
строителство и закупуване (%)
Сгради, строителни
съоръжения и
конструкции
13%

27%
Машини,производствено
оборудване и апаратура

60%

Други разходи

Фиг.2.4. Разходи за придобиване на ДМА през 2012 чрез строителство и закупуване (%)
Източник на данните: НСИ
По-голямата част от разходите са направени за придобиване на машини, оборудване и
апаратура – 578 хил. лева, а 259 хил. лв. са насочени към придобиване на сгради, строителни
съоръжения и конструкции.
Икономиката на община Макреш е слабо развита, с доминиращ първичен сектор и липса на
производствени мощности. Наличните в общината природни ресурси дават чудесни
възможности за приоритетно развитие на селското стопанство, добивната промишленост и
туризма. За целта са необходими целенасочени усилия в тези сектори, които да са съобразени с
местния потенциал и условия. Трябва да се привлекат инвестиции, както от европейските
фондове, така и от публично-частни партньорства.
Проблем за развитието на бизнеса и икономиката в общината е липсата на квалифицирана
работна ръка. Дълбоката демографска криза и най-вече силно нарушената възрастова структура
на населението са причина за малкия процент население в трудоспособна възраст, а влошената
образователна структура на населението е предпоставка качеството на работната сила да не
отговаря на изискванията на пазара на труда. За да се превъзмогнат тези проблеми са
необходими програми за квалификация и преквалификация на работната сила и за стимулиране
на предприемачеството.
Този документ е създаден в рамките на проект „Осигуряване на ефективна рамка за интегрирано развитие на
община Макреш в периода 2014-2020 г.”, в изпълнение на Договор № 13-13-84/ 25.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд
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2.2.. Анализ на секторите на икономиката на община Макреш
Икономиката на община Макреш към настоящия момент е предимно насочена към
развитие на селското стопанство и добивната промишленост.
2.2.1. Първичен сектор
Добивна промишленост
В община Макреш съществуват предпоставки за развитие на добивната промишленост.
Налице са залежи от варовик: суровина за производство на гасена вар и нейните производни,
както и находище на висококачествена глина, което е суровина за производство но керамични
изделия, тухли и керемиди за строителството. За добив на полезни изкопаеми през 2013 година
са отредени 343 дка от площта на общината. На базата на съществуващите полезни изкопаеми
до 1996 година работят пещите за негасена вар с.Киреево и керамичен цех с.Макреш с общо 68
работни места. Към момента на територията на общината функционира предприятието
"Кичера-2007"АД, което се занимава с дoбив и тъpгoвия на каменен мaтepиaл и дpуги инертни
мaтepиaли. За срок от една година, считано от края на 2011г. "Кичера-2007"АД има разрешение
за работа в площта "Пладнището-Киряево". Площта се намира в землището на с. Киряево.
Друго предприятие, което работи в тази сфера е „Киряевска вар“ООД, която има
концесия от 2 години и добива инертни материали.
Регистрираните предприятия, които функционират в сферата на добивната промишленост през
2012 година са 3.

Селско стопанство
В община Макреш са налице изключително благоприятни природо-географски условия
за развитието на селското стопанство. Това, заедно с традициите в земеделието в района, са го
направили структуроопределящ отрасъл за икономиката на общината. Екологично чистият
район

и

липсата

на

промишлени

предприятия

и

замърсители

е

предпоставка

за

екологосъобразно производство.

3

Данни общинска служба по земеделие, с. Макреш, справка 20.05.2013 г.
Този документ е създаден в рамките на проект „Осигуряване на ефективна рамка за интегрирано развитие на
община Макреш в периода 2014-2020 г.”, в изпълнение на Договор № 13-13-84/ 25.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд
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Земеделските територии на община Макреш се равняват на 27 679,603 дка, от които
обработваеми са 86,2 %. На територията на общината няма поливни площи.
Баланса на територията на общината показва, че за нуждите на селското стопанство са
предназначени 139510.989 дка от територията на общината, или 60,1 %.
Разпределение на имоти по начин на трайно
ползване към 2013 година в дка

Трайни насаждения

119606

Ливади и пасища

Лозя

11510

872

Ниви

116 955

Фиг.2.5. Разпределение на имоти по начин на трайно ползване към 2013 година в дка
Източник на данните: Общинска служба по земеделие, с. Макреш
По начин на трайно ползване, по-голямата част от имотите са с предназначение ниви и
трайни насаждения, което се определя до голяма степен от релефа на територията. Средната
площ на нивите е 6,5 дка, като варира от 1,8 до 304,0 дка. 56,6 % от земеделските земи, гори и
земи горски фонд са частна собственост. 4
На територията на общината могат да се отглеждат голямо разнообразие от
селскостопански отрасли и култури, като по-развито е растениевъдството.
Растениевъдството в община Макреш е представено предимно от зърнопроизводството и
техническите култури. Зърнените култури заемат по-голяма част от общата обработваема земя в
общината, като основен дял се пада на производството на пшеница, ечемик, царевица и ръж.
Растениевъдството и животновъдството работят в тясно сътрудничество, като е добре
развито фуражното производство. Животновъдството в общината е представено предимно от

4

Справка общинска служба по земеделие, с. Макреш към 20.05.2013 г.
Този документ е създаден в рамките на проект „Осигуряване на ефективна рамка за интегрирано развитие на
община Макреш в периода 2014-2020 г.”, в изпълнение на Договор № 13-13-84/ 25.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд
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овцевъдството и месодайното говедовъдство. Работи център за отглеждане на птици в с. Вълчек
и кравеферма в с.Раковица.
За 2012 година в селското стопанство работят общо 10 предприятия, които генерират
произведена продукция на стойност 2940 хил. лв ( 74,6% от продукцията в общината). В
сравнение с предходните две години се наблюдава подобряване на показателите на аграрния
сектор.
В общината функционира магазин за продажба на фураж.
Най-големият земеделски производител е „Феър Плей Аграрен фонд” АД, който чрез
фирмата си „Строй Инвест 2002” ЕООД обработва 7 650 дка в землището на община Макреш,
предимно с пшеница и слънчоглед.
В общината са налице условия за екологоосъобразно и биологично производство.
Липсват

местни

преработващите

предприятия

в

сферата

на

хранително-вкусовата

промишленост, които да оползотворяват местната продукция и да реализират затворен
производствен цикъл. Необходими са инвестиции в материално-техническата база и
модернизиране на производството с цел повишаване на добавената стойност.

Горски фонд
Наличният в общината Горски фонд е една от сравнителните предимства на общината, което
дава възможност за развитие на преработващата промишленост и ловния туризъм. Едно от
големите ловни стопанства „Миджур” обхваща и част от земите на община Макреш.
По предназначение на територията за нуждите на горското стопанство община Макреш
разполага с 79624.761 дка, което е 34,8% от територията на общината.
Горите са предимно смесени широколистни насаждения – бук, дъб и други, като са налице
залесявания с иглолистни видове и тополови насаждения.
2.2.2. Вторичен сектор
Преработващата промишленост е слабо развита в община Макреш.

На територията на

общината няма промишлени предприятия. Налични са условия за създаване на малки
предприятия от хранително-вкусовата промишленост на базата на развитието на земеделието и
животновъдството. Функционират фирми предимно в сферата на търговията и производството
на хляб и хлебни изделия.
Този документ е създаден в рамките на проект „Осигуряване на ефективна рамка за интегрирано развитие на
община Макреш в периода 2014-2020 г.”, в изпълнение на Договор № 13-13-84/ 25.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд
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2.2.3. Третичен сектор
Слабо развит е и третичният сектор. Регистрирани са общо 16 предприятия в тази сфера за 2012
година, като те формират изключително малък дял от местните приходи от продажби: едва
7,8% или 312 хил. лв. Липсват основно услуги като ремонт на битови уреди, фризьорски и
други комунални услуги. Търговските обекти са магазини предимно за хранителни и
промишлени стоки и кафенета. Това създава неблагоприятна среда на живот и е още една от
причините за мигрирането на по-младото население към по-големите градове.
Регионът има много добри условия за развитие на културно-познавателен, еко и орнитоложки,
селски, риболовен и ловен, спелеоложки и фолклорен туризъм.
Рабишкото езеро предлага възможности за водни спортове, предлага възможности за риболов и
за нощувка на палатка.
Раковишкият манастир „Света Троица“ е български православен манастир. Основан е през 1011 век. През 19 век в манастира е открито първото светско училище в Северозападна България.
Манастирът става център на национално-освободителните борби. Обявен е за паметник на
културата. Понастоящем е възстановен и постоянно действащ манастир. Храмовият празник на
манастира е Петдесетница.
В община Макреш е налице запазена природа, бит и култура, която създава условия за развитие
на еко и селския туризъм.
За да се развие устойчив туризъм в община Макреш, който да бъде привлекателен, е
необходимо да се направят инвестиции в материално-техническата база и поддържане на
местните забележителности, да се разработят туристически маршрути, които да обхващат
голяма част от ресурсите на общината и да са атрактивни за туристите, да се осъществят
съвместни проекти със съседните общини. Необходимо е да се предприеме популяризиране на
общината като туристическа дестинация. Би могло да се използва и преимуществото, което
представлява граничното положение на общината и съседството със Сърбия.

3. РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

3.1. Демографска характеристика на населението на община Макреш

Този документ е създаден в рамките на проект „Осигуряване на ефективна рамка за интегрирано развитие на
община Макреш в периода 2014-2020 г.”, в изпълнение на Договор № 13-13-84/ 25.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд
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Брой и динамика на населението
Община Макреш е сред най-малките по население общини в България. През втората
половина на 20 век нейното население непрекъснато намалява. От 10534 на преброяването през
1934г. населението й намалява на 2550 души на преброяването през 2001г. или малко над 4
пъти. Тази тенденция се запазва и понастоящем. През периода 2004-2012г. жителите на
общината са намалели с 844 души или с 36,0%. Средногодишният темп на намаление е 4,0%.
Тази отрицателна тенденция е един от основните неблагоприятни фактори за бъдещото
развитие на общината. В перспектива намалението на населението ще доведе до още по-голямо
ограничаване на работната сила и възпроизводствения потенциал.

Фиг.3.1. Брой на населението на община Макреш (2004-2012г.)

година 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

брой

2270

2148

2129

2012

1938

1827

1575

1501

2345

Табл.3.1. Промени в броя на населението на община Макреш (2004-2012г.)
В границите на Видинска област общината заема 10-та позиция по брой на населението,
като след нея е само община Бойница. Към 2012г. на община Макреш се падат само 1,5% от
населението на областта.
Този документ е създаден в рамките на проект „Осигуряване на ефективна рамка за интегрирано развитие на
община Макреш в периода 2014-2020 г.”, в изпълнение на Договор № 13-13-84/ 25.11.2013г., финансиран от
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Малкият брой население определя и ниската средна гъстота на населението. През 2012г.
тя е 6,6д./кв.км, стойност много по-ниска от средната за страната (65,7 д./кв.км). От общия брой
население на общината 25,4% живее в общинския център – с. Макреш. Община Макреш е една
от общините в България, съставени само от села. В нейните граници те са общо 7 на брой, като
с. Макреш е с най-голям брой население (414 души към 01.02.2011г.). Такива общини с изцяло
селско население във Видинска област са още Бойница, Ново село, Ружинци и Чупрене.

Фиг.3.2. Население на област Видин през 2012г. по общини (%)

Този документ е създаден в рамките на проект „Осигуряване на ефективна рамка за интегрирано развитие на
община Макреш в периода 2014-2020 г.”, в изпълнение на Договор № 13-13-84/ 25.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
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Фиг.3.3. Структура на населението по местоживеене и общини към 01.02.2011г.

Полово-възрастова структура
Значението на половата структура на населението се определя от различията и
особеностите на мъжете и жените като страни в естественото възпроизводство на населението,
тяхното място и роля в семейството, участието им в трудовия процес, техният социален статус
и др. Половата структура и промените в нея зависят главно от динамиката на раждаемостта и
смъртността. Данните от преброяването през 2011г. показват, че съотношението между мъжете
и жените в община Макреш не се отличава от това в страната и област Видин. Понастоящем в
общината съществува дисбаланс между половете. По-малкият относителен дял на мъжкото
Този документ е създаден в рамките на проект „Осигуряване на ефективна рамка за интегрирано развитие на
община Макреш в периода 2014-2020 г.”, в изпълнение на Договор № 13-13-84/ 25.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
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население е резултат от много ниската раждаемост на населението, както и по-високата
смъртност при мъжете и свързаната с нея по-малка средна продължителност на живота.
Общо
Всичко

Мъже

Жени

Р България

100,0

48,7

51,3

Област Видин

100,0

48,8

51,2

Община Макреш

100,0

48,7

51,3

Фиг.3.4. Полова структура на населението към 01.02.2011г. (%)
Възрастовата структура на населението показва неговото разпределение на различни по
обхват възрастови групи. В зависимост от целите на демографските проучвания те могат да
бъдат на 1 годишни, 5 годишни и 10 годишни възрастови интервали. Възрастовите особености
на населението имат важно практическо значение, поради различните възможности на
отделните възрастови групи да участват в създаването на материални блага и духовни
ценности. От друга страна те имат значение и за протичането на възпроизводствения процес.
Оценяването на възрастовата структура на населението от гледна точка на естественото
възпроизводство се осъществява с помощта на различни типологии, една от които е тази на
шведския демограф и статистик Зундберг. Чрез нея той определя 3 типа възрастова структура
на населението в зависимост от отношенията между поколенията на децата, родителите и
прародителите. Прилагането на типологията на Зундберг показва, че населението на община
Макреш има много добре изразен регресивен тип възрастова структура на населението. Това
означава, че поколението на прародителите (население на 50 и повече навършени години)
превишава значително като брой и относителен дял поколението на децата (население от 0-14
навършени години).

Този документ е създаден в рамките на проект „Осигуряване на ефективна рамка за интегрирано развитие на
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0-14г.

15-49г.

50+г.

Р България

13,2

46,8

40,0

Област Видин

11,9

39,0

49,1

Община Макреш

5,7

22,5

71,8

Фиг.3.4.Възрастова структура на населението по Зундберг към 01.02.2011г. (%)
Данните от преброяването през 2011г. показват, че населението на община Макреш е
силно застаряло. Относителният дял на населението 0-14г.е много по-нисък от този в страната и
област Видин. Показателен е фактът, че в 4 от 7-те села на общината са регистрирани само по
няколко деца на възраст до 14г. В същото време населението на 50 и повече навършени год ини
в общината е с много по-голям дял в сравнение със средните за страната и областта. При
съществуващата ситуация силно влошената възрастова структура ще продължава да
възпрепятства протичането на нормален процес на естествено възпроизводство.

Трудоспособен контингент
Промените във възрастовата структура на населението имат определящо значение за
формирането на трудоспособния контингент. Към него се включват лицата от началната до
пределната трудоспособна възраст, според действащото у нас трудово законодателство.
Под трудоспособна

В трудоспособна

Над трудоспособна

възраст

възраст

възраст

Р България

14,1

62,2

23,7

Област Видин

12,8

54,8

32,4

Община Макреш

6,0

37,4

56,6

Фиг.3.5. Население под, в и над трудоспособна възраст към 01.02.2011г. (%)
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Силното застаряване на населението на община Макреш се проявява и при отчитането на
нейната осигуреност с лица в трудоспособна възраст. Данните показват,че тя е много по-ниска
в сравнение със страната и Видинска област. В същото време населението над трудоспособна
възраст има много по-висок дял от този за областта и почти 2,5 пъти по-голям от средния за
страната. По този показател община Макреш е на предпоследната 10 позиция в областта. С поголям относителен дял население над трудоспособна възраст е само община Бойница. Голям
проблем за осигуряването на трудоспособен контингент в перспектива е минималният брой
население под трудоспособна възраст. Неговият относителен дял понастоящем е над 2 пъти понисък от средния за страната и областта. В границите на област Видин с по-нисък дял
население под трудоспособна възраст е единствено община Бойница. По отношение на
представянето на двата пола данните показват преобладаване на мъжете под и в трудоспособна
възраст и по-голям относителен дял на жените над трудоспособна възраст. В община Макреш е
налице общата за страната тенденция на остаряването на населението, като в нейните граници
тя се проявява много по-интензивно.

Фиг.3.6. Население под, в и над трудоспособна възраст по пол и местоживеене към
01.02.2011г. (брой)
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Фиг.3.7.Структура на населението по възраст в област Видин към 01.02. 2011г. (%)

Този документ е създаден в рамките на проект „Осигуряване на ефективна рамка за интегрирано развитие на
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Фиг.3.8. Население под, в и над трудоспособна възраст към 01.02.2013г. в общините
на Видинска област (%)
По-силно-изразеното застаряване на населението в община Макреш в сравнение със
страната и областта може да се установи и при съпоставяне на формата на полово-възрастовите
пирамиди. Пирамидите за България и област Видин са с много по-слабо изразени деформации
в сравнение с тази за община Макреш. За нея са характерни много тясната основа и средна част
и силно разширената горна част, включваща възрастовите групи на 60 и повече навършени
години. Друга характерна особеност, свързана с формата на пирамидата на населението в
община Макреш, е изразителният превес на жените във високите възрастови групи, който е найсилно представен при възрастовите групи 70-74г. и 85+ навършени години.

Този документ е създаден в рамките на проект „Осигуряване на ефективна рамка за интегрирано развитие на
община Макреш в периода 2014-2020 г.”, в изпълнение на Договор № 13-13-84/ 25.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
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Фиг.3.9. Полово-възрастови пирамиди на населението към 01.02.2011г. (брой)
Етническа структура
Етническата структура на населението има значение за начина на живот и поведение на
хората. Добре изразена е връзката между етническата принадлежност и репродуктивната
нагласа и поведение на населението.
Характерна особеност за етническата структура на населението в община Макреш е
нейният по-еднороден характер. В селищата на общината живеят представители само на две
етнически групи – българската и ромската. Друга особеност е високият относителен дял на
българската етническа група. Нейният относителен дял е значително по-голям в сравнение със
средните стойности за страната и областта. За разлика от други части на страната в община
Макреш няма представители на турската етническа група. В това отношение тя не се отличава
съществено от Видинска област и Северозападна България, където турският етнос е минимално
представен. На второ място в общината, но с много по-малка численост и относителен дял, е
ромската етническа група. Нейният относителен дял е по-малък в сравнение със средния за
страната и областта. Той е по-малък и в сравнение с повечето общини във Видинска област.
Независимо от това присъствието на тази етническа група в някои от селищата на общината
определя съществуването на известни различия във възрастовата структура, образователното
равнище и репродуктивното поведение на населението.
Отговорили

Етническа група

Не

се

на въпроса

Българска

Турска

Ромска

Друга

самоопределя

100,0

84,8

8,8

4,9

0,7

0,8

100,0

91,2

0,1

7,7

0,5

0,5

100,0

96,3

0,0

3,5

0,0

0,2

за етническа.
принадлежност
Р
България
Област
Видин
Община
Макреш

Фиг.3.10. Етническа структура на населението, 01.02.2011г. (%)
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Фиг.3.11. Етническа структура на населението в общините на Видинска област

Образователна структура
Образователната структура на населението има определящо значение за качествената
характеристика на човешките ресурси и техните професионални умения за участие в трудовия
процес. Образователното равнище на населението влияе и върху неговите репродуктивни
нагласи и поведение. В същото време образователната структура е в зависимост от други
структурни характеристики на населението като пол, възраст, етническа принадлежност и др.
За разлика от страната и Видинска област в община Макреш с най-голям относителен
дял са лицата с основно образование. Техният дял е почти 2 пъти по-голям от средния за
страната. По-ниското образователно равнище на населението на община Макреш се проявява и
при категориите лица със завършено средно и висше образование. Техният относителен дял е
значително по-малък, като при висшистите разликата достига до 2-3 пъти в полза на страната и
областта. Основна причина за по-ниското образователно равнище на населението в общината е
Този документ е създаден в рамките на проект „Осигуряване на ефективна рамка за интегрирано развитие на
община Макреш в периода 2014-2020 г.”, в изпълнение на Договор № 13-13-84/ 25.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
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неговото застаряване.

Това съвпада с тенденцията за по-силно изразено застаряване при

селското население в страната като цяло. Показателен е фактът, че 79,1% от завършилите
основно образование в община Макреш са на възраст над 50 години. В същото време всички
висшисти в общината са на възраст над 40г., като две трети от тях са в пенсионна възраст. По
отношение на високия дял население с начално и незавършено начално образование при
възрастовата група 7-14г. определящо влияние има присъствието на представители на ромската
етническа група. Като положителен момент може да се посочи по-малкият относителен дял на
лицата, никога не посещавали училище. В Общината той е два пъти по-малък от средния за
страната. В перспектива известно подобрение на образователното равнище е възможно при поактивна работа с населението в по-млада възраст, в т.ч. и с представителите на ромската
етническа група.
Общо

Висше

Средно

Основно

Начално

и Никога

не Дете

незавършено посещавали
начално

Училище

Р
България 100,0

19,6

43,4

23,1

12,5

1,2

0,2

100,0

13,9

45,4

27,5

12,1

0,9

0,2

100,0

6,9

38,5

43,2

10,8

0,6

0,0

Област
Видин
Община
Макреш

Фиг.3.11. Образователна структура на населението, 01.02.2011 (%)
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Фиг.3.12. Образователна структура на населението (брой)
Възпроизводствен процес
По своята същност естественото възпроизводство на населението представлява смяна
или замяна на поколенията на родителите от поколенията на децата. Количествените измерения
на този процес се изразяват с помощта на показателите и коефициентите за раждаемост,
смъртност, брачност, бракоразводимост и естествен прираст. Между отделните показатели
съществува добре изразена зависимост. Така например, върху раждаемостта влияние оказва
броят на браковете и разводите. В същото време върху броя на сключените бракове влияе
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раждаемостта през минали периоди, когато се формират контингентите, които в последствие
сключват брак. Връзка съществува и между естественото възпроизводство и демографските
структури на населението ( полова, възрастова и семейно-брачна). Влияние върху раждаемостта
и естествения прираст оказват също традициите, свързани с етническата и религиозната
принадлежност на населението.
През периода 2004-2012г. няма ясно изразена тенденция в динамиката на раждаемостта.
През целия период стойностите на раждаемостта са драстично по-ниски от средните за
страната. Те са впечатляващо ниски дори в сравнение със стойностите на Северозападния район
и Видинска област, които се отличават със силно влошената си демографска ситуация. Основен
фактор за рекордно ниските стойности на раждаемостта в общината е много силното
застаряване на населението и крайно ограничения контингент в репродуктивна възраст.
Години

Раждаемост

Смъртност

Естествен прираст

2004

4,3

32,4

-28,1

2005

3,5

50,7

-47,2

2006

4,2

46,6

-42,4

2007

1,4

44,6

-43,2

2008

5,0

41,3

-36,3

2009

2,1

39,7

-37,6

2010

7,1

58,0

-50,9

2011

2,5

48,3

-45,8

2012

4,7

47,3

-42,6

Табл.3.2. Естествено движение на населението на община Макреш (‰)
Крайно неблагоприятните промени във възрастовата структура на населението
определят рекордно високите стойности на общата смъртност, превишаващи 3-4 пъти средните
за страната. Като допълнителен негативен фактор са проблемите с осигуряването на
квалифицирана и навременна медицинска помощ, особено в по-труднодостъпните селища на
общината, както и ниската здравна култура при някои групи от населението.
През целия разглеждан период 2004-2012г. населението на община Макреш има
впечатляващо високи отрицателни стойности. Те са в пъти по-високи в сравнение със
стойностите за страната, Северозападния район и Видинска област. Запазването на много ниска
раждаемост и много висока смъртност ще продължава да определя рекордните отрицателни
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стойности на естествения прираст, водещи към бързо намаление на населението в община
Макреш.

Фиг.3.13. Естествен прираст на населението в общините на Видинска област,
2012г. (брой)
Миграциите

или

механичното

движение

на

населението,

заедно

с

неговото

възпроизводство, определят тенденциите в демографското развитие на определена територия.
Изследването на миграциите се осъществява с помощта на редица показатели и коефициенти.
Такива са коефициентите за миграционна подвижност, за интензивност на заселванията и
изселванията, за миграционен или механичен прираст и др.
През 2012 г. населението на община Макреш има отрицателен механичен прираст в
резултат на по-големия брой на изселванията спрямо този на заселванията. Данните показват
приблизително равенство на мъжете и жените в изселванията и заселванията. На фона на общия
отрицателен прираст за област Видин община Макреш се нарежда сред общините със средни
стойности, заедно с Димово, Бойница, Брегово и Ново село. Неголемите стойности на
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отрицателният естествен прираст в абсолютен брой се дължат на изчерпването на демографския
потенциал в резултат на изселническите движения през предходните периоди от време. Макар и
в по-малка степен в сравнение с отрицателния естествен прираст, изселванията ще продължават
да са фактор за намалението на населението в община Макреш.
Механичен
Заселени

Изселени

прираст

Област Видин

1394

1755

-361

Община Макреш

30

40

-10

Табл..3.3. Механичен прираст на населението, 2012г. (брой)

Фиг.3.13. Механичен прираст на населението в общините на Видинска област, 2012г.
(брой)
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Анализът на демографската ситуация в община Макреш показва, че населението й има
силно влошена възрастова характеристика, която възпрепятства нормалното протичане на
естественото възпроизводство. При запазване на темповете на намаление от изследвания
период, намалението на населението ще е значително като през 2020г. неговият брой ще бъде
около 750 души.
3.2. Заетост.
Икономически активното население обхваща всички лица на 15 и повече навършени
години, които са заети или безработни. Община Макреш се отличава с най-малък дял на
икономически активното население (21.5 %) в сравнение с останалите общини, включени в
границите на област Видин. Това се оказва препятствие пред развитието на икономиката на
общината.

Фиг.3.14. Структура на населението на 15 и повече навършени години по икономическа
активност в област Видин, 2011 г.
По отношение на икономически неактивните лица на възраст 15 и повече навършени
години, община Макреш заема второ място след община Бойница по отношение на
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пенсионерите и последно място по отношение на учащите. Това говори за остра демографска
криза на територията на общината.

Фиг.3.15. Структура на икономически неактивните лица на възраст 15 и повече
навършени години в област Видин, 2011 г.
Най-нисък е коефициентът на икономическа активност в община Макреш (42.3%),
където най-висок е относителният дял на икономически неактивните лица - 57.7%, докато с
най-висок коефициент на икономическа активност е община Белоградчик - 65.7%, с 6.0
процентни пункта по-висок от този за областта, следвана от общините Кула (64.9%) и Видин
(62.0%).
Най-висок е коефициентът на заетост в община Белоградчик - 50.2%, с 3.4 процентни
пункта по-висок от този за областта, следвана от община Видин (49.7%). Най-нисък коефициент
на заетост има в общините Димово (31.9%) и Ружинци (33.7%), а община Макреш е с 38.7 %.
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Фиг.3.16. Коефициент на заетост и безработица и относителен дял на икономически
неактивните лица в област Видин, 2011 г.

3.3. Безработица.
Равнището на безработица в община Макреш за 2011 година е 22%, което е едно от
ниските в област Видин, но е двойно спрямо средното за страната: 10,4%. Всички безработни в
общината са представители на българската етническа група. Към 2014 година в общината са
регистрирани 12 безработни лица във възраст 18-29 години и 44 безработни лица на възраст над
55 години. Няма регистрирани безработни лица с намалена работоспособност.
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Фиг.3.17. Икономически активни лица на 15-64 години по пол в област Видин, 2011 г.

3.4. Здравеопазване.
Един от наболелите проблеми на община Макреш е липсата на болници и общински
здравни заведения. Поради тази причина, болничното обслужване се извършва в по-големи
административни центрове в област Видин. По данни на НЗОК на територията на общината има
един стоматолог и един медицински специалист. Също така на територията на общината
липсват детски ясли.

Показатели

2010
Лечебни и здравни заведения
Болнични заведения - общо
легла
многопрофилни болници
легла
специализирани болници
легла
-

2011

2012

-

-
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центрове за кожно-венерически
заболявания
легла
комплексни онкологични центрове
легла
центрове за психично здраве
легла
Лечебни заведения за извънболнична
помощ - общо
легла
диагностично- консултативни центрове
легла
медицински центрове
легла
самостоятелни медико- диагностични и
медико-технически лаборатории
дентални центрове
медико- дентални центрове
легла
Други лечебни и здравни заведения
легла
Медицински кадри към 31.12.
Лекари - общо
1
1
в т.ч. Oбщопрактикуващи
1
Лекари по дентална медицина
1
Медицински специалисти по здравни
1
грижи
Детски ясли и деца в детските ясли
Детски ясли - общо
места
Деца - общо
момчета
момичета
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

-

-

Табл. 3.4. Лечебни и здравни заведения, медицински кадри и детски ясли и деца в детските
ясли в периода 2010-2012 г. за община Макреш
По данни от община Макреш лекарските практики на територията на общината са две
- в село Макреш и село Раковица.
3.5. Образование.
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През последните три години няма промяна в броя на детските градини и броя на
детските учители на територията на община Макреш. Тревога буди фактът, че се наблюдава
намаление на броя на децата в тях, което се дължи на ниската раждаемост. Това от своя страна
ще доведе до намаляване на броя на учениците в следващите години.
Показатели

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2
4
34
2
4
34
-

2
4
27
2
4
27
-

2
4
29
2
4
29
-

Детски градини
1

Детски градини - общо
Детски учители
Деца
Целодневни детски градини
Детски учители
Деца
Полудневни детски градини
Детски учители
Деца

Табл. 3.5. Детски градини на територията на община Макреш за периода 2010-2013 г.
На територията на общината има само едно общообразователно училище, което се обяснява с
малкия брой ученици.

Показатели

2010/2011
Учебни институции
Общо
1
Общообразователни училища
1
Специални училища
Училища по изкуствата
Професионални гимназии
Професионални колежи с прием след средно
образование
Професионални училища след VІ и VІІ клас
Професионални училища след VІІІ клас
Самостоятелни колежи
Университети и специализирани висши училища
-

2011/2012

2012/2013

1
1
-

1
1
-

-

-

-

-

Табл. 3.6. Учебни институции на територията на община Макреш за периода 2010-2013 г.
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Малък е броят и на преподавателите в училището, но позитивен е фактът, че те не
намаляват през изследвания период, което е характерно за малките населени места в Р
България.

Показатели

2010/2011 2011/2012 2012/2013
Преподаватели по видове учебни институции
1
Общо
9
9
10
Общообразователни училища
9
9
10
Специални училища
Училища по изкуствата
Професионални колежи с прием след средно
образование
Професионални гимназии и училища след VІ, VІІ и
VІІІ клас2
Колежи
Университети и специализирани висши училища
Табл. 3.7. Преподаватели по видове учебни институции на територията на община
Макреш за периода 2010-2013 г.
Във всички класове се наблюдава намаление на броя на учащите, което , както
споменахме, се дължи на ниската раждаемост и оттам - на малкия брой деца в детските
градини.
Показатели

2010/2011

2011/2012

Учащи
По степени на Международната класификация на образованието (ISCED'97)
Общо
82
70
Начално образование (I - IV клас‚ ISCED - 1) –
38
34
общо
Общообразователни училища
38
34
Специални училища
Прогимназиално образование (V - VIII клас‚
44
36
ISCED - 2А) - общо
Общообразователни училища
44
36
Специални училища
Професионални училища с прием след VІ и VІІ клас
(І степен професионална квалификация)
Средно образование (IX-XIII клас‚ ISCED - 3А‚ 3С)
– общо
Общообразователни училища
-

2012/2013

68
32
32
36
36
-
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Специални училища
Училища по изкуствата
Професионални гимназии (ІІІ степен професионална
квалификация)
Професионални гимназии и училища (ІІ степен
професионална квалификация)
Професионални училища с прием след VІІІ клас (І
степен професионална квалификация)
Професионално обучение след средно образование
(ISCED - 4C) (ІV степен професионална
квалификация)
Колежи (ISCED - 5В)
Университети и специализирани висши училища
(ISCED - 5А)1
По видове учебни институции
Общо
Общообразователни училища
Специални училища
Училища по изкуствата (ІІІ степен професионална
квалификация)
Професионални гимназии (ІІІ степен професионална
квалификация)
Професионални колежи с прием след средно
образование
Професионални гимназии и професионални училища
(ІІ степен професионална квалификация)
Професионални училища след VІ и VІІ клас (І степен
професионална квалификация)
Професионални училища след VІІІ клас (І степен
професионална квалификация)
Колежи
Университети и специализирани висши училища 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

82
82
-

70
70
-

68
68
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Табл. 3.8. Учащи по степени на Международната класификация на образованието
(ISCED'97) на територията на община Макреш за периода 2010-2013 г.
Както ясно се вижда от картата община Макреш заедно с община Бойница са на
последно място на територията на област Видин по отношение на показателя „Среден брой на
деца в детските градини на един учител през учебната 2012/2013 година“.
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Фиг.3.18. Среден брой деца в детските градини на един учител в общините на област
Видин през учебната 2012/2013 г.
3.6. Култура.
На територията на община Макреш функционират 4 читалища. Те са разположени във
всяко едно от населените места. В читалищата се развиват дейност 3 художествени колектива
- група за автентичен фолклор, детски театрален колектив „Художествено слово” и група за
стари градски песни. Библиотечен фонд на читалищата, възлиза на около 40 000 тома
литература - художествена, детска, енциклопедична, справочна, научна.
3.7. Социални дейности.
По последни данни, социалните услуги, предоставяни в общината, включително и
домашния социален патронаж, обхващат 58 души. Те са част от системата за социално
подпомагане, чиято цел е преодоляване на социалната изолация на най-уязвимите групи от
населението. Независимо от постигнатия напредък по отношение на предоставянето на
социални услуги в общината, остава проблемът за подобряване качеството на предоставянето
Този документ е създаден в рамките на проект „Осигуряване на ефективна рамка за интегрирано развитие на
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им и облекчаване на обществения достъп до тях. По програмата „Социален патронаж” са
обхванати 40 самотно живеещи стари хора с увреждания и/или със затруднения в
самообслужването. Към Центъра за обществена подкрепа (ЦОП) – област Видин са създадени
мобилни екипи, които със съдействието на община Макреш обслужват нуждаещите се. В
общината е налице новопостроен сграден фонд, предназначен за Дневен център за стари хора с
капацитет 20 места, но не функционира, поради непредоставяне на средства от държавния
бюджет за издръжка. Съществуват идеи за промяна на предназначението на сградния фонд за
SOS детско селище. Във всички населени места в общината са създадени и се подпомагат
Клубове на пенсионера.

4. ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ НА
ТЕРИТОРИЯТА
1.1.

Транспортна инфраструктура
Община Макреш се намира в Северозападната част на България /Видинска о бласт/.

Източно от териториалния обхват на общината преминава IV Паневропейски транспортен
коридор – Нюрнберг/Дрезден – Прага – Братислава/Виена – Будапеща – Арад – София –
Истанбул/Солун, осигуряващ добрата транспортна достъпност на населените места до
общинските и областните градове в региона. Връзката с тях се осъществява предимно с
автомобилен транспорт като общината се характеризира със ниска гъстота на пътна мрежа.
Отстоянията на населените места до общинския център са както следва:
 Вълчек - Макреш - 7,500 км.;
 Толовица - Макреш - 7,000 км.;
 Цар Шишманово – Макреш - 8,00 км.;
 Подгоре - Макреш - 16,00 км.;
 Раковица – Макреш - 18,00 км.;
 Киреево – Макреш - 25,00 км.
Републиканската пътна мрежа, преминаваща през територията на община Макреш е с
обща дължина от 51,20 км. Общинската пътна мрежа се състои от 14,650 км., които са в лошо
състояние на пътната настилка и прилежащата техническа инфраструктура /включително и
трите мостови съоръжения/ и за които няма проектна готовност за рехабилитация и
конструкция. Тези фактори водят и до затруднени транспортни връзки на селата с
Този документ е създаден в рамките на проект „Осигуряване на ефективна рамка за интегрирано развитие на
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общинския/областния център. Това представлява ограничител и за инвестиционните намерения
на територията на общината и спира нейното пространствено и социално-икономическо
развитие.
Общински пътища /14,650 км/:
 VID1121-Старопатица - Раковица 5 км., в лошо състояние;
 VID1140-Толовица - 2,6 км., в много лошо състояние, наличие на свлачище в
близост до пътя;
 VID2141-цар Шишманово-/Бранковци-раковица/ - 3,200 км.- в много лошо
състояние, периодично се ремонтира;
 VID3094 ЖП гара Макреш - Вълчек-1,950 км.- в добро състояние;
 VID3142 /Киреево-Раковица/ - Раковишки манастир - 1,900км.- в много добро;
Железопътният път, свързващ общината с областния център и вътрешността на
страната е разположен на 10 км. от общинския център – Макреш. В настоящият момент гара
Макреш е закрита, използва се само като ж.п. спирка и обслужва само пътнически влакове по
направление София – Видин – София. Дължината на ж.п. мрежата е 1.300км.

1.2. Водоснабдителна мрежа за питейно – битови водоснабдяване и мрежа
за отпадни води
В община Макреш има изградена водоснабдителната мрежа във всички населени месата,
но не е на необходимото ниво на степен за задоволяване на питейните нужди на общността и
количеството е недостатъчно за селата Подгоре и Раковица.
В настоящият момент на територията на общината има проблеми с много аварии, които
нарушават инфраструктурата, поради остарелите етернитови тръби на водоснабдителната
мрежа.
Външните водопроводни мрежи са дължина от 27 206м., докато вътрешните с дължина
53 347м.
В териториални, обхват на община Макреш в с. Тополовица има изградена малка ВЕЦ.
Изградените поливни площи на държавни водоизточници в община Макреш
възлизат на 3 500 декара. Общината се обслужва от “Напоителни системи“ Видин.
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* Проблемни обекти на територията на община Макреш са депата за битови
отпадъци , които са 10 на брои на площ от 22 декара и са разпределени по населени
места както следва :








Киреево - 2 дка ;
Раковица - 5 дка ;
Макреш - 7 дка ;
Цар Шишманово - 2 дка ;
Подгоре - 2 дка ;
Толовица - 2 дка ;
Вълчек - 2 дка .
Обитаваните жилища по наличие на канализация и местонамиране в община Макреш са

857 бр., като в 207 от тях не е налична канализация и 495 са свързани с попивна яма.

Табл.4.1. Обитавани жилища по наличие на канализация и местонамиране.
Източник: НСИ
Обитаваните жилища по източник на водоснабдяване и местонамиране в общината са
857, като в 29 от тях няма източник на вода и 40 жилища са със собствен водоизточник и нямат
осигурено обществено водоснабдяване.
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Табл.4.2. Обитавани жилища по източник на водоснабдяване и местонамиране.
Източник: НСИ

1.3. Електроснабдяване
Населените места в общината са енергоснабдени като се захранват от енергоснабдяване
Кула

и

Видин,

като

през

зимния

период

съществуват

периодични

проблеми.

Електроразпределението се извършва от компания ЕРП-ЧЕЗ „Разпределение-България“ АД.
На територията на община Макреш няма изградени функциониращи ВЕЦ, ТЕЦ ,
П/ВЕЦ

както

и

алтернативни

източници

на

енергия , газохранилища, газопроводи,

газифицирани за промишлени и битови нужди .
В процес на проучване е да бъде изградена мини ВЕЦ на съществуващия захранващ
водопровод на напоителната система.
В териториалния

обхват

на

община

Макреш

са

изградени

следните

ФВЦ

/фолтоволтаични централни/:


„ГЕОВИД”ООД – София - 1,0 MWp инсталирана мощност;



„Биоенергийни технологии”, София - ,25 MWp инсталирана мощност;



ЕТ ”Министъра - Валентин Георгиев” - 0,6 MWp инсталирана мощност;
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1.4.

Газопреносна мрежа

В териториалния обхват на община Макреш селищните структури и прилежащите им
промишлените зони не са газифицирани и не се осигурява употребата на природен газ за битови
и промишлени нужди.
1.5.

Комуникационни мрежи, далекосъобщение и пощи

Телекомуникационните мрежи са обхващат всички населени места като има 100%
телефонизация с цифрови апарати и покритие от мобилните оператори.
Покритието със сигнал на територията на общината е проблемно, тъй като се осигурява
единствено от един мобилен оператор (МТел).
Интернет достъп до потребителите в общината се предоставя в общинския център
Макреш и населените места Раковица и Киреево. Осигуреността на компютър и достъп до
интернет в общината е силно ограничена като само 4,67 % /40 обитавани жилища/ имат
компютър, а от тях само 29 достъп до интернет.

Табл. 4.3. Осигуреност на обитаваните жилища с кабелна телевизия, сателитна антена и
компютър и достъп до интернет.
Източник: НСИ, 2011г.
В териториалния обхват на общината функционират 5 пощенски станции: ПС Макреш,
която обслужва селата Макреш и Вълчек, ПС Цар Шишманово , обслужваща селата Цар
Шишманово и Толовица и ПС Подгорие, Раковица и Киреево, обслужващи съответните
населени места.
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В община Макреш функционират 3 /три/ Автоматични телефонни централи. АТЦ с.
Макреш /400 поста/ обслужва селата Макреш, Вълчек, Толовица и Цар Шишманово,
кабелизирани са 80 %, остава да се направят останалите в някои странични улици. В с.
Вълчек се е започнало кабелизиране на населението. АТЦ с. Раковица /600 поста/
обслужва Раковица и Подгоре. На този етап двете населени места са сравнително добре
кабелизирани и са удовлетворени желанията на почти всички да им се открият
телефонни постове . АТЦ с. Киреево /160 поста/ обслужва с. Киреево.
Общината има добра транспортна достъпност в регионален план посредством
преминаващия транспортен коридор IV, но въпреки това, лошото състояние на пътна мрежа в
рамките на общината, недобре изградената съпътстваща транспортно-комуникационна
инфраструктура, затрудняват достъпността до общинския център Макреш и взаимодействието
му с населените места в общината и съседните общински центрове.
Недостатъчно е нивото и степента на задоволеност на питейните нужди в общината,
както и количеството за част от населените места. Налични са множество аварии и разход на
питейна вода подари факта, че водоснабдителната мрежа е остаряла и амортизирана. Много
малък е броят на обитаваните жилища свързани с обществена канализация, а в същото време ¼
от жилищата нямат канализация.
Необходимо е общината да бъде газифицирана, което ще намали битовите и
производствени разходи на потребителите. Необходимо е да бъде преодоляна и ниската
осигуреност до интернет достъп, което ще създаде предпоставка/възможност за ситуиране на
нови производствени дейности и повишаване на информираността в общността.

5. СЕЛИЩНА МРЕЖА
Селищната мрежа на община Макреш е представена от 7 населени места, в т.ч. 7 села.
Селищната мрежа е териториално добре обособена, с относително добри комуникационни
връзки с общинския център. На територията на общината са разположени само малки населени
места. По действащата в страната градоустройствена класификация на населените места
(според броя на населението им) всички села попадат в категорията – малки и много малки. По
отношение на функционалната категоризация на населените места от общината, те попадат от 5
до 8 категория. Категоризацията е резултат от отчитане на комплекс от разнообразни критерии
и показатели – брой на населението, икономическа характеристика, изграденост на обслужващи
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обекти и много други. Към 2014 г., село Макреш попада в пета категория, а останалите
населени места в шеста категория – с. Раковица, седма – с. Киреево, с. Подгоре и с. Цар
Шишманово, осма – с. Вълчек и с. Тополовица.

№

Код

Наименование на населеното място

1

12557

с. Вълчек, общ. Макреш, обл. Видин

2

36885

с. Киреево, общ. Макреш, обл. Видин

3

46245

с. Макреш, общ. Макреш, обл. Видин

4

56980

с. Подгоре, общ. Макреш, обл. Видин

5

62044

с. Раковица, общ. Макреш, обл. Видин

6

72638

с. Толовица, общ. Макреш, обл. Видин

7

83363

с. Цар Шишманово, общ. Макреш, обл. Видин

Табл. 5.1 Наименование на населените места в община Макреш

6. ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И РИСКОВЕ
Основната част от съвременните екологични проблеми в обхвата на територията на
община Макреш имат унаследен характер и са обусловени предимно от основните стопански
функции на територията в развитието на земеделие и животновъдство:
 замърсяване на водите от комунално-битовия сектор, селското стопанство;
 замърсяване на почвите от селското стопанство, отпадни води от комунално-битовия
сектор, сметищата, строителните дейности и др;
 замърсяване на атмосферния въздух от битовото отопление, транспорта и други;
 нерегламентирана сеч, неконтролирано събиране на ядливи гъби и билки,
бракониерство.
Промишлени замърсявания по територията отсъстват. Като потенциални източници на
замърсяване могат да бъдат разглеждани само отделни звена
инфраструктура канализационна

площадката

система

за

съхранение

(с.Раковица)

или

на

на

специализираната

пестициди (с.Раковица), селищната

дейностите,

свързани

със

земеделието

и

животновъдството - център за отглеждане на птици в с. Вълчек, кравеферма в с.Раковица и
отглеждането на животни в личните стопанства. Специално внимание върху нарушаването на
Този документ е създаден в рамките на проект „Осигуряване на ефективна рамка за интегрирано развитие на
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терените и потенциално замърсяване на атмосферния въздух изискват кариерните разработки,
сред които кариерата за добив и преработка на диабази и гранодиорити за трошен камък за
строителни материали от находище „Лещака” в землището на с. Раковица и кариерата за добив
на варовици в землището на с. Киряево (подновен през 2010 година).
В териториалния обхват на община Макреш са налице и проблеми, породени от
естествени природни фактори:
 свлачищни явления в речно-долинни условия, нарушения на речните корита под
влияние на поройните прииждания на реките;
 влошено санитарно състояние на горите под влияние на трайното засушаване,
проявено през последните години, горските пожари и заболяванията по
растенията;
 ерозия в планински условия.
Община Макреш разполага с един от най-големите горски фондове във Видинска област
(30% от територията на общината), но работата по опазването и стопанисването на горските
масиви е изключително затруднена поради малкия бюджет, липсата на достатъчно и
квалифицирани кадри и средства за закупуване на подходяща техника, с която да се осигури
нормалната поддръжка на горите.
Общината е реализирала добри резултати по изпълнението на „Стратегия за развитие на
община Макреш 2007-2013, Наредба за управление на дейностите по отпадъците и Наредба за
изграждане и опазване на зелената система на територията на община Макреш. По някои от
сериозните геоекологични проблеми в Общината се очаква положително развитие с
реализацията на ключови проекти с общинско, надобщинско и регионално значение за периода
2014-2020, заявени в Стратегията за развитие на Област Видин. Те се свързват предимно с
реконструкция

и

рехабилитация

на

пътната

инфраструктура;

реконструкция

на

вътрешноводопроводната селищна мрежа и изграждане на канализационни селищни системи;
изграждане на регионално депо за битови отпадъци Видин; укрепване на речните легла и
поддържане на хидротехническите съоръжения; поддържане и опазване на земеделски земи и
гори и др.
Важно значение за развитието на община Макреш има подготовката на Технически
проект на Път ІІІ-1401 (Киряево-Раковица-Раяновци-Белоградчик), участък от км 0+000 до км
7+000. Пътят е транспортна връзка на прилежащите населени места с общински центрове
Макреш и Белоградчик и второкласен път ІІ-14 до границата с Република Сърбия.
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Републиканският път е важен за развитието на туризма, осъществява връзка до пещера
„Магурата” и Белоградчишките скали.
Нови перспективи предлага и бъдещата реализация на изграждането и експлоатация на
газопровод „Южен поток“, който ще обхване общо 11 области и 38 общини на територията на
Северна България. Около 60 км от проекто трасето на съоръжението преминава през
територията на област Видин и засяга земи в общините Видин, Грамада, Кула, Димово, Макреш
и Ружинци.

6.1. Качество на атмосферния въздух
На територията на Община Макреш няма разположени стационарни пунктове за контрол
на качеството на атмосферния въздух като част от Националната система за мониторинг на
околната среда (НСМОС). Настоящият анализ се основава на косвени данни от мониторинга на
област Видин, провеждан от РИОСВ – Монтана.
В обхвата на община Макреш няма промишлени източници на замърсяване на
атмосферния въздух. В съответствие с изискванията на Наредба № 7 (ДВ, бр. 45/1999) и
Наредба №12 (ДВ, бр. 58/2010) към Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ)(ДВ, бр.
45/1996) Изпълнителната агенция по околна среда, съгласувано с РИОСВ – Монтана, е
изготвила списък на районите за оценка и управление на КАВ на територията й, където община
Макреш е класифицирана като „Район, в който нивата на един или няколко замърсители не
превишават долните оценъчни прагове“ (по чл. 30, ал. 1, т. 4).
Обобщените данни на РИОСВ – Монтана за 2012 и 2011 показват, че община Макреш е
със значително добро качество на атмосферния въздух. Основни източници на замърсяване са
горивните инсталации в комунално-битовия сектор, автомобилният транспорт, кариерните
разработки и пътно-строителните дейности. През зимния отоплителен сезон замърсяването на
въздуха е основно от бита, за отопление на жилища и административни сгради, транспорта.
През топлата част на годината източници на замърсяване са транспорта (замърсяване на
атмосферния въздух с въглероден оксид, бензо(а)пирен, НМЛОС и азотни оксиди),
неподдържаната пътна и прилежаща инфраструктура (ФПЧ 10), строителни обекти, както и
случаите на възникване на пожари. Подобни замърсявания могат да се причислят като такива с
краткосрочно влияние по отношение качеството на атмосферния въздух. Отсъстват данни за
замърсявания, постъпващи от съседни общини.
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Природно-географските фактори предполагат добри условия за самопречистване на
въздуха. Благоприятно влияние в тази насока имат както високият процент естествена горска
растителност в пределите на Общината (около 35 % от общата площ), така и разположението на
територията по отношение на доминиращия запад-северозападен въздушен пренос.
Обобщеният анализ (по косвени данни, в отсъствие на непосредствени наблюдения по
територията) показва добро качество на атмосферния въздух в община Макреш. Липсват
източници на трайни промишлени замърсявания. Природно-географските условия способстват
за самопречистването на въздуха.
6.2. Води
6.2.1. Реки и езера на територията на общината
Повърхностните речни системи, отводняващи територията на общината (река Видбол и
притоци в горното поречие на река Войнишка), са типологизирани като „малки и средни
карстови реки“ (БДУВДР). Теренът е пресечен и сравнително обезлесен в средната част на
водосборите, със силно изразена ерозия, което определя поройния характер на оттока.
Валежите се оттичат повърхностно, без да има възможност за дрениране и по-дълготрайно
подхранване на оттока. Маловодието продължава около четири месеца – от юни до октомври.
По тази причина някои от малките притоци почти пресъхват.
Мониторингът на повърхностните води се реализира като част от националната система
за мониторинг на околната среда (НСМОС). Районът се контролира от РИОСВ – Монтана.
Наблюдават се три групи показатели: основни физико-химични показатели, приоритетни
вещества (токсични, устойчиви и лесно биоакумулиращи се), специфични замърсители (тежки
метали и металоиди, органични вещества, цианиди и др.)
В обхвата на община Макреш не се провеждат преки наблюдения по Програмата за
оперативен и контролен мониторинг на повърхностни води на БДУР – Дунавски район. За
качеството на речните води, отводняващи територията й (по физико-химични показатели),
може да се съди по косвени данни от пунктовете за наблюдения в съседни поречия, обединени
от БДУВДР в „Поречия на реките, западно от Огоста“ и от мониторинга в пунктовете: язовир
„Рабиша” (захранван от водите на река Видбол) и язовир „Полетковци“ на река Войнишка. По
програмата за хидробиологичен мониторинг на същата територия за организирани пунктове за
наблюдения в долните поречия на реките – река Видбол преди устието (с. Синаговци) и в
устието на река Войнишка (с. Търнаре), както и на язовирите „Рабиша” и „Полетковци“.
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По данни на РИОСВ-Монтана (2011 и 2012 година) се наблюдава стабилизиране на
резултатите при трайна тенденция за повишаване на качеството на повърхностните води, с
малки изключения по отношение на показателите „амоняк” и „нитрати”. По данни на БДУВДР
не съществува риск за екологичното състояние на реките в региона – екологичният потенциал
на река Видбол от извора до устието, включително притоците й, е определян като „добър“.
„Добро“ е и химичното й състояние. Благоприятни са показателите за язовир „Рабиша”.
Независимо от тези обобщени положителни оценки, следва да се отбележи, че
повърхностните водни тела в община Макреш са подложени на замърсявания от дифузни
източници. Всички населени места в общината (с изключение на с.Раковица) са без канализация
и без изградени пречиствателни станции за отпадни води. Активни източници на натоварване
на водите със замърсители се явяват земеделската и животновъдната практика (предимно от
личните стопанства), сметищата без изолация. БДУВДР определя река Видбол като водно тяло
в риск, както по отношение на потенциално замърсяване с хранителни вещества, така и по общо
екологично състояние. При дифузно внесените вещества във водите със значение на
замърсители са биогенните вещества, пестицидите (препарати за растителна защита) и тежките
метали. Натоварването на повърхностните води с азот се формира посредством притока
разтворените вещества от подземните води. Замърсяването с фосфор се предизвиква основно от
ерозията (внесените количества твърди частици).
Поддържането на качеството на речните води се затруднява от естествени природни
фактори, свързани с характеристиките на речните долини и техните водосбори – изразителен
асиметричен профил със стръмни, дълбоко врязани в релефа десни брегове, промени в наклона,
потенциал за наводнения и склонови деформации, поройност и др. На това основание реките
подлежат на речни корекции (край с. Толовица е изградена и малка ВЕЦ „Рабиша”), което се
отразява върху хидроморфологичния им потенциал. БДУВДР определя хидроморфологичното
общо състояние на водното тяло на Видбол (от извора до устието, заедно с притоците й) като
„умерено”, главно поради измененията в морфологичните условия след изграждането на
защитните диги за регулация на речния отток. Периодично се извършват проверки върху
речната проводимост в критични участъци.
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6.2.2. Питейни води
За питейни нужди в община Макреш се използват както подземни, така и повърхностни
водни източници (река Видбол). На това основание е необходим строг контрол върху
замърсяванията на водите (стопанисвани от „ВиК“ ЕООД Видин).
В изпълнение на Наредба № 12/18.06.2002 г. се извършва контролен мониторинг на
повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване. Измерванията,
осъществени през 2012 от РИОСВ – Монтана, окачествяват водите като добри по физикохимични и микробиологични показатели. Няма населени места с трайни отклонения в
качеството на водите за питейно-битови нужди. Епизодични отклонения (по микробиологични
показатели) са регистрирани в качеството на водите в с. Раковица, където основната причина е
липсата на ефективно пречиствателно съоръжение към речно водохващане „Раковица” (по
данни на „ВиК“ ЕООД Видин).
Подземните води са представени предимно от грунтови води в наносите на заливните
речни тераси. Те се отнасят към подземно водно тяло „Видинска низина“. Наблюденията върху
качеството на водите в това водно тяло се провеждат в териториално отдалечени и силно
антропогенно натоварени пунктове в община Видин и на това основание не се приемат за
представителни за целите на настоящия анализ. Косвените данни показват, че качеството на
подземните порови води в община Макреш е добро, но в риск от замърсяване от земеделието и
животновъдството, битово-отпадните води, сметищата.
Подземните запаси от карстови води имат ограничено значение за стопанството на
общината. Те се отличават с добро качество, но имат малък дебит. Състоянието им се определя
като добро (за 2011 и 2012 при пункт Рабиша), което се благоприятства от затруднения обмен с
повърхностните води.
Основен източник на замърсяване на питейните води по територията на Общината е
биогенното натоварване (водещо до завишаване на концентрацията на нитрати във водите) в
малките населени места, свързано с отглеждането на животни и неконтролираното изхвърляне
на битови отпадъци.
Водоснабдени са всички населени места, но водоснабдителната мрежа е амортизирана,
което крие рискове за качеството на водите и формира високи загуби на води по мрежата (45%60%). Недостиг на питейни води е установен за селата Подгоре и Раковица. При необходимост
се прилага режим на водоснабдяване поради недостиг на вода. Необходимо е системно
поетапно обновяване на мрежата. През 2012 са предприети строителни дейности по аварийно
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водоснабдяване на с. Раковица, в т.ч. дренажно водохващане, изграждане на помпена станция,
резервоар, напорен и гравитачен водопроводи, черпателен резервоар. „ВиК“ ЕООД Видин е
направила подмяна на част от водопроводната мрежа на с. Подгоре.

6.2.3. Отпадни води
Отпадните води в общината се образуват от два основни източника – селищната мрежа и
животновъдните стопанства (предимно личните стопанства, наред с ограничен брой ферми в
говедовъдството и птицевъдството). С изключение на село Раковица, населените места в
общината нямат изградена канализационна система за отпадни води, а в тази връзка отсъстват и
съпътстващите я пречиствателни съоръжения. Формирането на отпадни води във фермите по
територията (с. Раковица, с. Вълчек) се контролира от РИОСВ-Монтана за изпълнение на
изискванията, заложени в разрешителните за практикуване на подобна дейност.
Обобщеният анализ показва, че екологичното състояние на повърхностните и
подземните води в община Макреш е добро, но това се дължи на отсъствието на
непосредствени наблюдения, липсата на промишлени източници на замърсяване и на малкия
брой населени места в общината. Липсват пречиствателни станции за отпадни води и за
питейни води по цялата територия на общината. Налице е пряко заустване в реките на отпадни
битови води от селищата, замърсяване на водите от земеделската и животновъдна практика,
откритите сметища. Речните течения и подземните води са в екологичен риск от замърсявания.
За питейни нужди се използват както подземни, така и повърхностни източници. Периодично
възниква необходимост от установяването на режим на водоснабдяване поради недостиг на
вода. Водоснабдителната мрежа е амортизирана, което крие допълнителен риск от влошаване
на качеството на питейните води. Поройният характер на реките създава предпоставки за
нарушения на речните корита (което се отразява на самопречиствателната способност на
водите) и влошаване на качеството на водите.

6.3. Отделени отпадъци
Община Макреш изпълнява „Програма за управление на дейностите по отпадъците
2008-2013” приета от Общинския съвет с Решение №209/20.03.2009 и протокол №27/20.03.3009.
Предстои актуализирането й в съгласие с разпоредбите на новия ЗУО (ДВ, бр.53/13.07.2013). В
програмата са предвидени мерки за намаляване или ограничаване образуването на отпадъци,
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както и на степента на тяхната опасност, оползотворяване, екологосъобразно обезвреждане,
почистване на старите замърсявания с отпадъци.
Всички населени места в Община Макреш са обхванати в системата за организирано
събиране и извозване на отпадъците. Събирането на ТБО става по определен от общинската
администрация график. На територията на Общината няма изградена инсталация за
предварително третиране на отпадъците, поради което всички генерирани битови и
производствени отпадъци се депонират. За тази цел се използва депото за битови отпадъци на
община Димово.
Общината не разполага с депо за строителни отпадъци и земни маси. Същите временно
се съхраняват на депото за битови отпадъци. На територията на РИОСВ – Монтана съществува
само едно депо за строителни отпадъци - в гр. Видин. Към момента няма подобни депа, които
да се намират в процес на изграждане или за които да има проектна готовност. Общините под
контрола на РИОСВ – Монтана не разполагат с инсталации за предварително третиране на
строителните отпадъци. Не са предприети или планирани действия от страна на общ ините или
частния бизнес относно въвеждане на алтернативи на депонирането, специализирани
технологии, инсталации и съоръжения за преработване и/или рециклиране на строителни
отпадъци с цел тяхното оползотворяване, посредством повторното им влагане в строителството.
В община Макреш не се извършват стопански дейности, продуциращи производствени и
опасни отпадъци. Общината няма сключени договори за

разделно събиране, съхранение,

сортиране

образувани

и

обработка

на

отпадъци

от

опаковки,

в

домакинствата,

административните учреждения и търговските обекти на нейната територия.

6.4. Незаконни сметища - местонахождение и площи
Община Макреш полага постоянни грижи за почистването

на

установени

нерегламентирано замърсени територии във всички населени места в Общината и обработването
(напръстяване) на терените. Засегнатите от замърсяване площи са както следва: Киреево - 2
дка; Раковица - 5 дка; Макреш - 7 дка; Цар Шишманово - 2 дка; Подгоре - 2 дка;
Толовица

-

2 дка; Вълчек

-

2 дка. Към началото на 2012 общината е отстранила и

рекултивирала 7 от общо 10 сметища за смесени отпадъци. Следи се за недопускане на вторични
замърсявания.
Площадките, определени за растителни отпадъци и оборски тор в населените места, които
се ползват и за други видове отпадъци, се почистват своевременно.
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Прегледът на наличната информация показва, че основният проблем при управлението
на отпадъците в община Макреш е отсъствието на близко разположено и отговарящо на
съвременните изисквания депо за третиране и съхраняване на отпадъците, поради което
периодично се образуват нерегламентирани сметища край населените места. През изминалите
години са разчистени 10 нерегламентирани сметища.Основните отпадъци, продуцирани в
общината, са тези от битово-комуналния сектор. Опасност представляват органичните
отпадъци, отделяни в личните земеделски и животновъдни стопанства. Няма предпоставки за
формирането на строителни, производствени и опасни отпадъци.
Основно значение за реализирането на дейностите по управление на отпадъците в
община Макреш има изграждането на регионалното депо в землището на село Жеглица (на 13
км от Видин), което ще обслужва всички общини на територията на област Видин, в т.ч.
община Макреш. Проектът за Регионалното депо се изпълнява по Приоритетна ос 2 на
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, съфинансирана от Европейския фонд за
регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност. Предвидено е на депото
да се изградят инсталации за предварително третиране на строителни отпадъци и компостиране
на биоразградими отпадъци. За експлоатацията на депото е издадено комплексно разрешително
с решение на министъра на околната среда и водите.
В същото време, пренасочването на отпадъците, продуцирани от община Макреш към
регионалното депо във Видин е свързано с проблеми, обусловени от голямата териториална
отдалеченост на обекта. Извозването на отпадъците на подобно разстояние ще оскъпи услугата,
и съответно таксата за смет.

6.5. Почви
Мониторингът върху качеството на почвите в Община Макреш и контролът върху
опазването им от засоляване, вкисляване, замърсяване или нарушаване на почвената структура,
е организиран в пунктове, определени от ИАОС към МОСВ. Провежда се превантивен и текущ
контрол на действащи животновъдни ферми, собственици и ползватели на земеделски земи за
спазване изискванията на Правилата за добри земеделски практики, чиято цел е да се намали
замърсяването на водите, предизвикано или породено от нитрати от селскостопански
източници, което се отразява върху качеството на почвите и да се предотврати всяко ново
замърсяване.
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По данни на РИОСВ – Монтана през последните години се затвърждава тенденцията за
намаляване на замърсяването на почвената покривка. Спазването на нормативните изисквания
води до минимизиране на негативните процеси и явления.
В пределите на община Макреш не се наблюдава замърсяване с тежки метали и
металоиди, което се благоприятства от отсъствието на промишлена дейност. Основните
замърсители тук са земеделската практика и животновъдството, в т.ч. торовият отпад от
личните земеделски стопанства.
В обхвата на територията, контролирана от РИОСВ – Монтана се отчита добра
тенденция за разрешаване на проблемите, свързани с отстраняването на потенциалната
опасност от замърсяване на околната среда с пестициди и увр еждането на човешкото здраве.
Общинското депо на Макреш за съхраняване на пестициди е разположено в землището на с.
Раковица. Няма данни за замърсяване с продукти за растителна защита. Не са констатирани
натоварвания с огранични замърсители. В общината няма предвидена площадка за
организиране на съхранението в бетонни контейнери тип „Б-Б” куб.
Нарушените терени в общината са привързани към разработките на находищата за добив
на варовик и скална маса – „Рафаели“ (с.Киряево) и „Лещака” (с.Раковица). Експлоатацията се
осъществява на базата на съгласувани генерален и годишни технически проекти с МОСВ.
Кариерата за глина (с.Макреш) е консервирана.
Територията на общината е уязвима на проява на скални свлачища. На това основание се
изисква предприемането на навременни мерки по укрепване на регистрирани свлачищни тела, с
което да се предотврати продължаващо развитие на деформациите и произтичането на
негативни последствия като нарушаване на земеделски терени, повреждане на транспортната
мрежа, прекъсване на електроснабдяването, на водопроводната мрежа и пр. През 2013 от
Геозащита Варна е направено предложение за отпускане на средства за укрепване на
свлачищната деформация (с ширина 60 м и дължина 165 м), развита в полегатия ляв долинен
склон на река Толовишка, минаваща в южните покрайнини на село Толовица. Последното й
активизиране е през 2010.
В периода 2010-2013 по територията на община Макреш няма провеждани изследвания в
направление „Контрол и опазване на почвите от вкисляване”. На територията на РИОСВ –
Монтана няма утвърдени от ИАОС пунктове за засоляване на почвите. Ограничената
информация не позволява формиране на представа за състоянието на почвите в общината по
тези показатели. Независимо от това, следва да се предприемат превантивни мерки за
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осигуряване на добър почвен дренаж и недопускане на преовлажняване, както и засилен
контрол върху замърсяването на водите и почвите с хранителни вещества.
Общината все още има проблеми, свързани със замърсяването на земите и почвите от
нерегламентирани сметища, както и с повторното натоварване на изчистени терени.
Изпълнителната агенция по околна среда (2012) определя територията на Община
Макреш се като район, уязвим на слаба до умерена ерозия в пределите на Дунавската равнина
(1-5 т/ха/год) и умерена до висока ерозия в земите на Предбалкана (10-20 т/ха/год). Водноерозионни процеси протичат при всички обработваеми земи над 6º. Рискови фактори са
интензивните извалявания, наводненията и възникването на горски пожари. Силно
неблагоприятно влияние имат последствията от нерегламентирани сечи и прекомерно
пашуване.
Ограничените и косвени данни от мониторинга върху качеството на почвите не
позволява да се формират изводи за състоянието на почвената покривка в общината.
Независимо от това специално внимание трябва да се обърне върху ограничаването на
потенциалното замърсяване на почвите от земеделието, животновъдството, нерегламентираните
сметища. Територията е рискова по отношение развитието на свлачищни процеси (в речните
долини) и силно уязвима за развитие на ерозионни процеси в планински и хълмисти условия.

6.6. Шум
В Община Макреш не съществуват предпоставки за шумово натоварване. Наличните
пътни артерии не могат да бъдат класифицирани като силно натоварени и не представляват
сериозен проблем по отношение на шумовото замърсяване на околната среда. Кариерите за
инертни материали по територията на Общината са потенциален източник на шум, но
шумовото

натоварване

се

ограничава

до

месторазположението

на

добивните

и

преработвателните обекти.
На база анализът по-горе могат да се направят следните изводи:
Обобщеният анализ (по косвени данни, в отсъствие на непосредствени
наблюдения по територията) показва добро качество на атмосферния въздух в община Макреш.
Липсват източници на трайни промишлени замърсявания. Природно-географските условия
способстват за самопречистването на въздуха.
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Обобщеният анализ показва, че екологичното състояние на повърхностните и
подземните води в община Макреш е добро, но това се дължи на отсъствието на
непосредствени наблюдения, липсата на промишлени източници на замърсяване и на малкия
брой населени места в общината. Липсват пречиствателни станции за отпадни води и за
питейни води по цялата територия на общината. Налице е пряко заустване в реките на отпадни
битови води от селищата, замърсяване на водите от земеделската и животновъдна практика,
откритите сметища. Речните течения и подземните води са в екологичен риск от замърсявания.
За питейни нужди се използват както подземни, така и повърхностни източници.
Водоснабдителната мрежа е амортизирана, което крие допълнителен риск от влошаване на
качеството на питейните води. Поройният характер на реките създава предпоставки за
нарушения на речните корита (което се отразява на самопречиствателната способност на
водите) и влошаване на качеството на водите.
Ограничените и косвени данни от мониторинга върху качеството на почвите не
позволява да се формират изводи за състоянието на почвената покривка в общината.
Независимо от това специално внимание трябва да се обърне върху ограничаването на
потенциалното замърсяване на почвите от земеделието, животновъдството, нерегламентираните
сметища. Територията е рискова по отношение развитието на свлачищни процеси (в речните
долини) и силно уязвима за развитие на ерозионни процеси в планински и хълмисти условия.
Основният проблем при управлението на отпадъците в община Макреш е
отсъствието на близко разположено и отговарящо на съвременните изисквания депо за
третиране

и

съхраняване

на

отпадъците,

поради

което

периодично

се

образуват

нерегламентирани сметища край населените места. Основните отпадъци, продуцирани в
общината, са тези от битово-комуналния сектор. Опасност представляват органичните
отпадъци, отделяни в личните земеделски и животновъдни стопанства. Важно значение за
реализирането на дейностите по управление на отпадъците в община Макреш има изграждането
регионалното депо Видин. В същото време, пренасочването на отпадъците, продуцирани от
община Макреш към регионалното депо във Видин е свързано с проблеми, обусловени от
голямата териториална отдалеченост на обекта. Извозването на отпадъците на подобно
разстояние ще оскъпи услугата, и съответно таксата за смет.
•

Обобщеният анализ (по косвени данни, в отсъствие на непосредствени наблюдения по

територията) показва добро качество на атмосферния въздух в община Макреш. Липсват
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източници на трайни промишлени замърсявания. Природно-географските условия способстват
за самопречистването на въздуха.
•

Обобщеният анализ показва, че екологичното състояние на повърхностните и

подземните води в община Макреш е добро, но това се дължи на отсъствието на
непосредствени наблюдения, липсата на промишлени източници на замърсяване и на малкия
брой населени места в общината. Липсват пречиствателни станции за отпадни води и за
питейни води по цялата територия на общината. Налице е пряко заустване в реките на отпадни
битови води от селищата, замърсяване на водите от земеделската и животновъдна практика,
откритите сметища. Речните течения и подземните води са в екологичен риск от замърсявания.
За питейни нужди се използват както подземни, така и повърхностни източници.
Водоснабдителната мрежа е амортизирана, което крие допълнителен риск от влошаване на
качеството на питейните води. Поройният характер на реките създава предпоставки за
нарушения на речните корита (което се отразява на самопречиствателната способност на
водите) и влошаване на качеството на водите.
•

Ограничените и косвени данни от мониторинга върху качеството на почвите не

позволява да се формират изводи за състоянието на почвената покривка в общината.
Независимо от това специално внимание трябва да се обърне върху ограничаването на
потенциалното замърсяване на почвите от земеделието, животновъдството, нерегламентираните
сметища. Територията е рискова по отношение развитието на свлачищни процеси (в речните
долини) и силно уязвима за развитие на ерозионни процеси в планински и хълмисти условия.
•

Основният проблем при управлението на отпадъците в община Макреш е отсъствието на

близко разположено и отговарящо на съвременните изисквания депо за третиране и
съхраняване на отпадъците, поради което периодично се образуват нерегламентирани сметища
край населените места. Основните отпадъци, продуцирани в общината, са тези от битовокомуналния сектор. Опасност представляват органичните отпадъци, отделяни в личните
земеделски и животновъдни стопанства. Важно значение за реализирането на дейностите по
управление на отпадъците в община Макреш има изграждането регионалното депо Видин. В
същото време, пренасочването на отпадъците, продуцирани от община Макреш към
регионалното депо във Видин е свързано с проблеми, обусловени от голямата териториална
отдалеченост на обекта. Извозването на отпадъците на подобно разстояние ще оскъпи услугата,
и съответно таксата за смет.
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7. АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
Административния капацитет на общината е от важно значение за устойчивото ѝ развитие.
Важната роля на администрацията за стимулиране на предприемачеството, за осигуряване на
благоприятни условия за развитие на бизнеса, за предлагане на социални услуги и за активност
при кандидатстване по проекти и намиране на партньори определя и нейната отговорност и
нуждата от подходящия капацитет и квалификация.
Структурата на общинската администрация е променена от началото на 2014г. Към настоящия
момент на същата година в общината работят общо 38 души.
В структурата на общината включва 1 заместник кмет и секретар. Има 1 кмет на населено място
и 5 кметски наместници.
Общинската администрация е разделена на обща и специализирана администрация, като в
общата администрация са ангажирани 20 човека, а в специализираната: 13.
Общинската администрация е разпределена в две дирекции: „административно обслужване и
финансова дейност“ и „Устройство на територията и стопанска дейност“.
Към домашния социален патронаж са зачислени един домакин, един шофьор, един готвач и
един санитар.
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СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - МАКРЕШ
ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ
КМЕТ
ЗАМ. КМЕТ

СЕКРЕТАР
КМ.НАМЕСТНИК БР.

КМЕТ С.РАКОВИЦА

5

ДИРЕКЦИЯ "Административно обслужване и
финансова дейност"
16 бр.

ДИРЕКЦИЯ " Управление на територията и
стопанска дейност"
14 бр.

ДИРЕКТОР " АОФД "И ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

ДИРЕКТОР " УТСД "

ГЛ.-СПЕЦИАЛИСТ
БЮДЖЕТ
И
ФИНАНСОВ
КОНТРОЛЬОР

ТЕХ. СЪТРУДНИК И
ОБРЕДНИК

СТ.-СПЕЦИАЛИСТ
СТР.ТЕХНИК

СТ.-СПЕЦИАЛИСТСТР.ТЕХНИК / Р-ЦА/

СТАРШИ
СЧЕТОВОДИТЕЛ

СЧЕТОВОДИТЕЛ

СТ.-СПЕЦИАЛИСТ
ОМП,ГЗ И ТЪРГОВИЯ

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ 1 бр.

ТЕХ.СЪТРУДНИК -

ИЗПЪЛНИТЕЛ
ШОФЬОР

ИЗПЪЛНИТЕЛ
ШОФЬОР-ДОМАКИН И
ЕЛ. ПОДДРЪЖКА

СТАРШИ
СЧЕТОВОДИТЕЛ
КАСИЕР

-
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ГЛ.-СПЕЦИАЛИСТ
АПОН И МДТ

ТЕХНИЧЕСКИ
СЪТРУДНИК
СЕКРЕТАР
ДЕЛОВОДИТЕЛ

ИЗПЪЛНИТЕЛ
ШОФЬОР

СТ.-СПЕЦИАЛИСТ АПОН /Р-ЦА/

СТ. СПЕЦИАЛИСТ ИНСПЕКТОР МДТ

СПЕЦИАЛИСТ
МЛ.ДЕЙНОСТИ
СПОРТ/ М-Ш/

И

СПЕЦИАЛИСТ
МЛ.ДЕЙНОСТИ
СПОРТ/ Р-ЦА/

СПЕЦИАЛИСТ
МДТ

ТЕХ.СЪТРУДНИК
КМЕТСТВО ПОДГОРЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛ
ШОФЬОР
ТОВАРЕН
АВТОМОБИЛ

ИЗПЪЛНИТЕЛ
ЧИСТАЧ

ТЕХ.СЪТРУДНИК
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

-

В3

СЕКРЕТАР
МКБППМН

НА

И

ТЕХ.СЪТРУДНИК
КМЕТСТВО КИРЕЕВО

ИЗПЪЛНИТЕЛ
НП "ОСПОЗ"
Фиг.7.1. Структура на общинска администрация - Макреш
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Разпределение на администрацията на общнската
администрация на община Макреш по образование
към 2014 г.
3%

6%
8%
Магистър
Бакалавър

Средно
83%

Средно специално

Фиг.7.2. Разпределение на администрацията на общинската администрация на
община Макреш по образование към 2014 г.
По отношение на образованието, повечето общински служители имат средно
образование, с висше образование са 6 човека, като петима са магистри и един –
бакалавър.
Обмяната на добри практики с други общини, както на национално, така и на
международно ниво, има важно значение за обмяната на добри практики. Предвид
динамичната среда на работа и честите промени в нормативни и стратегически
документи, методологии, регулации и изисквания, с които работи общината,
обученията, участието в информационни дни и форуми има положителен ефект върху
капацитета на общинската администрация.
Общият брой на напусналите служители за периода 2011-2013 година е 28 души.
През Общината е бенефициент по проекти, финансирани от европейския съюз.
Предстои разработване на Функционален анализ на община Макреш, което цели
подобряване на работата на общинската администрация.
Обслужените клиенти са периода 2011-2013 година са 23635 души.
Общината разполага със сайт, на който поддържа актуална информация за общината и
информира обществото за новини и текущи събития.
5

Източник на данни: Община Макреш.
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8. SWOT-АНАЛИЗ
Силни страни

Слаби страни

1. Близост

до

европейския

транспортен коридор № 4, чието
значение

нараства

след

влизането в експлоатация на
естествен

характер

на

природните системи;
3. Липсват

източници

на

трайни

промишлени замърсявания
4. Благоприятни природо-климатични
условия за развитие на земеделието
5. Наличие на кариерите на инертни
материали,

с важно значение за

социално-икономическото развитие
на Общината;
6. Наличен потенциал за използването
на

слънчевата

енергия

в

и

на

ветровата

качеството

им

на

възобновими източници на енергия.
7.

Възможност за добива на култури
(рапица, соя, слънчоглед и др.) за
производство на биогорива.

8. Наличие на защитени територии и
зони и богато биоразнообразие;

9. Наличие

археологически,

на

исторически
строителни

отношение;
2. Недостатъчни валежи и висок брой на
дните с мъгли.
3. Липсват

Дунав мост 2;
2. Запазен

1. Изолация в транспортно-географско

архитектурнои

художествени

недвижими културни ценности ,

високоскоростни

вътрешнообщинските

пътища:

транспортни

връзки се осигуряват от третокласни и
четвъртокласни пътища.
4. Граничният характер на западната
периферия обуславя изолацията на
тази територия от стопанска дейност в
миналото и сега
5. Наклоните на повърхността създават
трудности

при

поддържането

изграждането
на

и

стопанската

инфраструктура.
6. Необходимост

от

опазването

на

водите, поради риска от замърсявания
в земеделието;
7. Липсват пречиствателни станции за
отпадни води и за питейни води по
цялата територия на общината.
8. Водоснабдителната мрежа е силно
амортизирана
9. Недостатъчно

задоволяване

на

питейните нужди за селата Подгоре и
Раковица
10. Отсъствие на близко разположено и
отговарящо

на

съвременните
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както и

2 НКЦ с

категория

„национално значение“;
10. Запазени народни традиции и

културни обичаи.
11. Предоставяне на повече социални
услуги в общината
12. Изградени фотоволтаични централи
на територията на общината.

изисквания

депо

за

третиране

и

съхраняване на отпадъците;

11. Наличие

на

нерегламентирани

сметища;

12. Липса на маркетингова стратегия;
13. Липса

на

обособени

културни

пейзажи;
14. Амортизирана земеделска техника;
15. Недостиг на квалифицирана работна
ръка;
16. Ограничен

възпроизводствен

потенциал

на

населението,

отрицателен естествен прираст;
17. Силно влошена възрастова структура;
18. Влошена образователна структура на
населението в общината;
19. Общината се отличава с най-нисък дял
на икономически активното население
в областта;
20. Висока безработица;
21. Липса

на

болници

и

здравни

заведения;
22. Малък брой на учениците в общината;
23. Необходимост

от

допълнително

качеството на предоставянето им и
облекчаване на обществения достъп
до тях;
24. Лошо състояние на пътната настилка
и

прилежащата

инфраструктура
транспортни

техническа
затруднени

-

връзки

на

селата

с

общинския/областния център;
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25. Ограничен достъп до интернет;

Заплахи

Възможности
1. Близостта

на

артерии

транспортни

(шосейна

и

железопътна) с основно значение
за района и за страната създава

1. Крайречните

участъци

податливи

на

са

ерозионни

и

свлачищни форми;
2. Почвите в района са уязвими на

предпоставки за активизирането

ерозия

на междурайонните връзки

(преовлажняване), което е основен

2. Добра

перспектива

е

използването на потенциала за
трансгранично междурегионално
за

развитие

на

екотуризъм;
4. Възможности

за

развитие

на

биоземеделие

5. Изграждане
маршрути

дренаж

проблем за ефективното усвояване
и опазване на почвените ресурси;
3. Речните течения

и

подземните

замърсявания,

поради

прякото

заустване

на

отпадни

води

реките,

открити

в

сметища,

земеделие;
на
и

туристически
културна

индустрия;
6. Изграждане

подтиснат

води са в екологичен риск от

сътрудничество.
3. Възможности

и

на

партньорства

4. Поройният

характер

на реките

създава

предпоставки

нарушения

на

(което

се

речните
отразява

за
корита
на
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между

общинската

на

администрация и бизнеса;
7. Налични условия за създаване на

малки

предприятия

от

хранително-вкусовата
промишленост

на

развитието

земеделието

на

базата

на
и

животновъдството.
8. Районът има много добри условия
за

развитие

на

културно-

познавателен, еко и орнитоложки,
селски,

риболовен

и

самопречиствателната способност

ловен,

водите)

и

влошаване

на

качеството на водите;
5. Изграждане

на

туристически

маршрути и културна индустрия;
6. Изграждане

на

партньорства

между общинската администрация
и бизнеса;
7. Опасност

от

закриване

на

училището в общината, поради
намаляване на броя на учениците

спелеоложки и фолклорен туризъм.

9. Използване

на

финансовите

инструменти на ЕС за успешна
реализация
устойчивото

на

проекти
развитие

за
на

общината.

Този документ е създаден в рамките на проект „Осигуряване на ефективна рамка за интегрирано
развитие на община Макреш в периода 2014-2020г”, в изпълнение на Договор № 13-13-84/25.11.2013г.,
финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския социален фонд

83

II. СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
НА ОБЩИНА МАКРЕШ
Общинският план за развитие на община Макреш 2014-2020 е разработен като част
от общата система за планиране и програмиране на регионалното развитие, установена
със законодателните разпоредби и в рамките на националната политика за регионално
развитие. В резултат той се намира в пълно съответствие с регионалната и кохезионна
политика на ЕС, Националната стратегия за регионално развитие 2014-2022,
Регионалния план за развитие на Северозападния район от ниво 2 2014-2020 и
Областната стратегия за развитие на област Видин 2014-2020.
В областната стратегия на област Видин 2014-2020 година са предвидени следните
стратегически насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските
планове за развитие. Като цяло, те насочват стратегиите на общинските планове за
развитие в областта към следните цели:

1. Преодоляване на вътрешно-областните различия.
С оглед на това, общините следва да ориентират своите планове към:
- Постигането на максимално високо ниво на хоризонтална интеграция и съответствие
на залегналите в Общинския план цели, мерки и проекти с тези на съседните общини;
-

проекти

със

стратегическо,

надобщинско

значение,

пряко

насочени

към

установяването на устойчиви модели на земеползване, интегрирани устройствени
решения, подобряване на вътрешно- общинската и между-общинска транспортна
достъпност и др.;
- Благоустрояването на населените места и подобряване качеството на живот;
- Проекти, свързани с оптимизация на образователната система, здравеопазването и
други критични пространствено-локализирани услуги (включително достъпност).
2. Повишаване на инвестиционната активност на Общината чрез:
- Реконструкция и модернизация на инфраструктурната база;
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- Подобряване достъпа до бизнес и инвестиционна информация, особено по отношение
общинската собственост;
- Интервенции на местно ниво за подобряване на бизнес средата, в това число
подобряване обслужването, електронното управление, изграждането на общински
виртуални портали и др.;
- Максимално ориентиране за развитие към местните потенциали и сравнителни
предимства на общинската територия.
Повишаване капацитета на местните администрации по отношение работата с
Оперативните програми и инструментите за ефективно планиране и управление на
регионалното развитие.
Специално внимание следва да се обърне, че в изпълнение на приоритетите на ниво ЕС
за постигане на интелигентен и устойчив растеж, най-малко 50% от средствата на
Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) в слабо развитите региони на ЕС ще
бъдат

предназначени

за

енергийна

ефективност

и

възобновяема

енергия;

научноизследователска дейност и иновации; конкурентоспособност на малките и
средни предприятия.6
Следвайки тези насоки, и имайки предвид спецификите на територията на община
Макреш, както и изводите от направения социално-икономически анализ е изведени
Визията за развитие на общината, са идентифицирани основните цели и мерки за
нейното постигане.
Визия за развитие
Визията за развитие на община Макреш 2014-2020 г. съответства на нуждите и
желанията на местната общност и цели да дефинира достатъчно ясно и
категорично желаното бъдещо състояние на общината след края на периода на
действие на ОПР:

6

Областна стратегия за развитие на област Видин 2014-2020 г.
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Стратегическа рамка за развитие
Стратегията за реализация на целите и приоритетите за развитие, залегнали в
общинския план за развитие, обхваща и проследява взаимовръзката между
формулираните най-общи стратегически цели на развитието, определените приоритети
за действие и техните специфични цели, които ще бъдат реализирани посредством
изпълнението на предвидения пакет от мерки и дейности, включващ подготовката,
финансирането и изпълнението на конкретни проекти. 7
Стратегическата рамка на общината има следната структура“
Общата цел, която стой пред община Макреш за следващия програмен период е:

Привличане на инвестиции в община Макреш за преодоляване на
икономическия застой и подобряване на условията на живот на
местното население

7

Методически указания за разработване на Общински планове за развитие (2014-2020)
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Основните приоритетни области, определят насоката на стратегическата рамка и
определят фокуса на интервенциите за следващия програмен период. В община
Макреш са налице много проблеми, които представляват пречка както пред
икономическото, така и пред социалното развитие на общината. Поради тази причина
стратегическата рамка на общината е насочена предимно към разрешаването на тези
проблеми и смекчаването на застрашителните процеси на намаляване на населението и
икономически застой, които бавно, но сигурно стопяват финансовия и човешки капитал
на общината. За преодоляването на проблемите на общината са необходими големи по
обем инвестиции. Именно затова е важен правилния фокус на инвестициите през
следващия програмен период, за постигане на максимални резултати с минимални
средства. Основните приоритетни области са:
 Развитие на човешките ресурси

 Качествена жизнена среда
 Конкурентноспособна, модернизирана и екологично чиста икономика

Основните специфични цели, заедно с конкретните мерки и дейности за тяхната
реализация, включват:
Специфична цел 1: Конкурентноспособна, модернизирана и екологично чиста
икономика
Насърчаването на предприемачеството и привличането на инвестиции е основен
механизъм за намаляване на безработицата в общината и осигуряване на препитания
на населението в общината. Основните потенциали са в сферата на земеделието и на
туризма и именно натам следва да са насочени усилията през следващия програмен
период. Важно е да се изгради един устойчив интегриран продукт, който да бъде
популяризиран, да има висока добавена стойност и да води до мултипликационен
ефект.
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Мерки за развитие, насочени към подобряване на общите условия за развитие на
общинската икономика с цел:
Мярка 1.1. Подкрепа за развитие на екологосъобразно и модерно земеделие;
1. Стимулиране стартирането на нов бизнес за млади фермери
2. Стимулиране сертифицирането на биологични производители
3. Инвестиции в модернизиране на земеделието
4. Създаване на публично частни-партньорства за развитие на земеделието
5. Обучения за земеделски производители върху нови практики в земеделското
стопанство
6. Стимулиране създаването на земеделски организации
7. Осигуряване на информация за възможностите за външно финансиране на
земеделски производители чрез сайта на община Макреш
8. Подкрепа за създаване на тържище
Мярка 1.2. Създаване на условия за развитие на малкия и среден бизнес
1. Затваряне на производствения цикъл чрез стимулиране на предприятия на
ХВП
2. Създаване на публично-частни партньорства за развитие на ХВП
3. Стимулиране на връзките между преработващата промишленост и
селското стопанство
4. Стимулиране на предприемачеството в община Макреш
5. Модернизиране на предприятията в общината
Мярка 1.3. Стимулиране развитието на туризма
1. Разработване на стратегия за развитие на туризма
2. Поддържане и рехабилитиране на туристическите ресурси на общината
3. Създаване на екопътеки в общината
4. Създаване на публично-частни партньорства за изграждане на МТБ за
целите на туризма
5. Създаването на информационна брошура за наличните ресурси в общината
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6. Провеждане на обучително-квалификационни курсове за успешни практики
за развитие на туризма
7. Създаване на сайт на общината, включително за реклама на туристически
забележителности

Специфична цел 2: Качествена жизнена среда – изграждане, поддържане,
модернизация на техническа инфраструктура, опазване на околната среда
Специфична цел 2 е насочена към подобряване на състоянието на пътната и улична
инфраструктура, повишаване на качеството на обществения транспорт, както и
подобряване на състоянието на водоснабдителната и канализационна мрежа. Тези
инвестиции са насочени към подобряване на условията за развитие на бизнеса, както
и осигуряване на качествена среда на живот на населението на общината.
Мярка 2.1. Подобряване на техническата инфраструктура в община Макреш
1. Рехабилитация на пътната мрежа в общината
2. Рехабилитация на уличната инфраструктура
3. Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление в община Макреш
4. Рехабилитация на водоснабдителната мрежа на община Макреш
5. Изграждане на канализационната мрежа в община Макреш
6. Доизграждане на системите за отвеждане и пречистване на повърхностни и
отпадъчни води в селата на общината
Мярка 2.2. Поддържане на горските ресурси в община Макреш
1. Изготвяне на план за поддържане на горските ресурси в община Макреш
2. Залесяване и възстановяване на горски територии
3. Създаване на система за контрол и превенция от горски пожари
Мярка 2.3. Опазване на екологичното състояние на община Макреш
1. Създаване на пречиствателни станции за питейни и отпадни води
2. Почистване и рекултивация нерегламентирани сметища
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3. Закупуване на контейнери, съдове и превозни средства за съхраняване и
депониране на отпадъците
4. Организирането на разделно събиране отпадъци в община Макреш
5. Почистване и корекция на корита на реки, дерета и канавки на речни корита за
предотвратяване на наводнения
6. Прилагане на мерки за енергийна ефективност върху обществени сгради

Специфична цел 3: Развитие на човешките ресурси и социално сближаване –
образование и обучение, здравеопазване, пазар на труда, социални услуги
Специфична цел 3 е насочени към ограничаване на трайната безработица, осигуряване
на достъпно и качествено здравеопазване; Осигуряване на достъпно и качествено
образование и повишаване квалификацията на работната сила; Въздействие върху
неблагоприятните демографски процеси и обезлюдяването на селата; Осигуряване на
достъпни и качествени социални услуги.
Мярка 3.1. Повишаване на квалификацията на работната сила
1. Организиране на курсове за квалификация и преквалификация
2. Организиране на стажове за безработни младежи
3. Организиране на форуми за обмяна на опит
4. Интегриране

на

малцинствените

групи

чрез

провеждане

на

квалификационни курсове

Мярка 3.2. Подобряване на качеството на образованието и развитие на
културата в община Макреш
1. Въвеждане на интерактивно образование в училище
2. Осигуряване на достъп до училище на децата от отдалечени населени
места
3. Осигуряване на високотехнологично оборудване в училищата
4. Провеждане на обучения на преподавателския състав
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5. Провеждане на извънкласни занимания
6. Провеждане на допълнителни занятия с деца, застрашени от отпадане от
училище
7. Ремонт на читалищни сгради
8. Подобряване състоянието на материално – техническата база на
училищното заведение в община Макреш
9. Провеждане на културни мероприятия, събори, фестивали, фолклорни
мероприятия

Мярка 3.3. Осигуряване на качествено здравеопазване и социални услуги в
община Макреш
1. Осигуряване на модерно оборудване за целите на здравеопазването
2. Създаване на адаптирани работни места за нуждите на хора с увреждания
3. Подобряване състоянието на материално – техническата база на
лечебните кабинети в община Макреш
4. Провеждане на информационна здравна кампания сред малцинствените
групи
5. Създаване на домашен патронаж
6. Стимулиране социалните услуги за възрастни и трудноподвижни хора
Мярка 3.4. Повишаване на административния капацитет в община
Макреш
1.

Провеждане на тематични обучения на служители на община Макреш

2.

Участие и организиране на семинари и конференции за обмяна на опит

3.

Обновяване на оборудването и подобряване на работната среда на

общинска администрация Макреш
4.

Внедряване

на

електронни

административни

услуги
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III. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА, ОБОБЩАВАЩА
НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА
Индикативната финансова таблица има за цел да обобщи финансовото изражение на
Общинския

план

за

развитие

като

представи

общата

финансова

рамка

и

разпределението на средствата по цели, мерки, както и по източници на финансиране.
Индикативния характер на финансовата рамка на ОПР се дължи на липсата на яснота за
конкретни проекти, с ясно количествено измерение за следващия програмен период от
една страна, както и липсата на приета окончателна визия на планираните средства и
тяхното разпределение за следващия програмен период на национално ниво.
Компонентите на индикативната финансова таблица обхващат:
определените приоритети за устойчиво интегрирано местно развитие през
периода до 2020 г., общия и годишния обем на планираните средства за тяхната
реализация;
източниците на финансиране за реализация на приоритетите в развитието на
община Макреш, като се имат предвид мерките и проектите, които ще бъдат
включени в конкретна програма за реализация на плана;
относителния дял на предвидените средства по източници на финансиране в
общата сума на поетите финансови ангажименти за реализацията на плана.
Източниците за финансиране на мерките и проектите, предвидени за реализация на
приоритетите на плана са три групи финансови източници, както следва:
местни публични източници: общински бюджет, общински или други местни
публични фондове и сметки (бюджетни и извънбюджетни);
външни

публични

източници:

централния

(републиканския)

бюджет,

Структурни фондове и Кохезионен фонд на ЕС, фондове на ЕС в областта на
земеделието/ развитие на селските райони и рибарството, други източници –
банки, фондове и фондации, програми на ЕС, международни финансови
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институции, средства на неправителствени организации в обществена полза и
др. публични финансови източници;
частни финансови източници: средства от частни банки, фондове, инициативи,
проекти и средства на частни фирми и неправителствени организации в частна
полза.
Експертната оценка на общия обем на финансовите ангажименти за реализацията
на плана следва да бъде разработена на базата на:
макроикономическите показатели за страната и региона (на нива NUTS 2 и 3) и
тенденциите в социално-икономическото развитие на общината през периода
до 2020 г.;
средносрочните прогнози при съставянето и изпълнението на общинския
бюджет по отношение на приходите, разходите и субсидиите в общинския
бюджет;
възможностите за използване на средствата от фондовете на ЕС.
Към настоящия момент Финансовата рамка на ОПР на община Макреш е
33 303 000 лв, като по разпределение по източници 5% от тях са предвидени от
община Макреш, 14% от националния бюджет, 81% от европейските структурни и
кохезионни фондове.
Най-голяма е стойността на средствата, заложени

за Специфична цел 2:

Качествена жизнена среда – изграждане, поддържане, модернизация на техническа
инфраструктура, опазване на околната среда, тъй като в нея са съсредоточени
повечето инфраструктурни проекти, които са най-ресурсоемки.
Индикативната финансова таблица е представена в Анекс 1.
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IV ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА МАКРЕШ

Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на общинския план за
развитие, въз основа на събраната обективна информация и данни, ще отчита
напредъка и степента на постигане на целите и приоритетите за развитие на общината
по физически и финансови характеристики. За целите на плана е необходимо да се
използват два вида индикатори: индикатори за резултат и индикатори за въздействие.
Индикаторите може да обхващат както физически характеристики, така и
финансови по отношение реализацията на поставените цели и приоритети за развитие,
като стойностите им могат да бъдат абсолютни или относителни.
Индикаторите за резултат се отнасят до наблюдението и оценката на изпълнението
на определените приоритети и мерки за развитие на общината. Дефинираните
индикатори са количествено измерими и осигуряват обективност по отношение на
оценките и изводите за конкретните постижения при реализацията на приоритетите и
мерките и постигнатото пряко въздействие в съответната област.
Индикаторите

за

въздействие

отчитат изпълнението на

специфичните

и

стратегическите цели и имат значение за цялостната оценка на ефективността на
избраната стратегия и политика за устойчиво интегрирано местно развитие за
съответния период.
Степента на въздействие е необходимо да се отчита с количествено и/или
качествено измерими индикатори, а в някои случаи – с качествени оценки относно
достигнатата степен в социалното, икономическото и инфраструктурното развитие на
общината и приноса на това развитие за общото развитие на региона.
Индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на общинския план за
развитие на община Макреш до 2020 г. sa структурирани в матрица на индикаторите
(Приложение 2). За да се осигури необходимата информация за процеса на наблюдение
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за всеки индикатор са посочени мерните единици, в които ще се измерва, източниците
на информация, периодичността на събирането на информация, базовата стойност за
отчитане изменението на всеки от индикаторите (където е възможно да се посочи
такава), както и целевата стойност, която се очаква да бъде достигната до края на
периода на действие на общинския план за развитие.
При разработването и прилагането на системата от индикатори за наблюдение и
оценка на изпълнението на общинския план за развитие следва да се имат предвид
общите индикатори в областта на регионалната политика и за постигане на растеж и
заетост чрез структурната помощ на ЕС през периода 2014-2020 г.
В тази връзка, освен специфичните индикатори в матрицата за индикатори са
изведени и общи такива, чието изменение също следва да бъде обект на измерване
през следващия програмен период.
Те

включват

общи

показатели,

които

измерват

икономическия

растеж,

демографското развитие, инфраструктурната осигуреност на територията, както и
екологичното състояние:
Демографски показатели:
 Естествен прираст на населението
 Възрастова структура на населението
 Относителен дял на лицата с висше и средно образование
 Механичен прираст
Пазар на труда
 Равнище на заетост
 Равнище на безработица
 Дял на безработните до 29 годишна възраст от общият дял на безработното
население
 Средна годишна заплата на наетите лица по трудови или служебни
правоотношения
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Икономически показатели
 Нетни приходи от продажби по икономически дейности (хил. лв)
 Разходи за придобиване на ДМА по икономически дейности
 Динамика на чуждестранни преки инвестиции (хил. евро )
 Брой заети по икономически дейности
 Разходи за НИРД по сектори
 Брой средства за подслон в община Макреш
 Брой реализирани нощувки, вкл. от чуждестранни туристи
 Брой отглеждани животни
 Обща дължина на реконструирани или подобрени пътища
 Допълнителен брой лица/ дял от населението с подобрено водоснабдяване
 Брой предприятия, получили безвъзмездна финансова помощ
 Брой работни места, създадени в подпомагани предприятия
Екология 8
 Относителен дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура,
селища, промишлени обекти);
 Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните територии;
 Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на жител от
населението;
 Разходи за ДМА с екологично предназначение;
 Разходи за ДМА с екологично предназначение на човек от населението;
 Дял от територията с висок риск от ерозия;
 Разходи за енергийна ефективност и ВЕИ – от 2009 г. нов - Степен на постигане
на националните цели за използване на ВЕИ и енергийна ефективност.
8

Съгласно седемте индикатора за наблюдение на глобалните цели по околна среда
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Индикаторите следва да се измерват ежегодно , с цел да има проследимост на
промените и да се добие пълна база данни за резултатите т изпълнението на общинския
план за развитие, което да проследи ефективността, ефикасността и въздействието от
заложените мерки.
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V. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕТО, ОЦЕНКАТА И
АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛАНА
Организацията и методът за изпълнение на Общинския план за развитие на
община Макреш обхващат системите за управление и контрол, наблюдение и оценка,
осигуряване на информация и публичност и прилагането на принципа за партньорство
на всички етапи на изпълнение.
В процеса на реализация на плана ще се спазват и принципите на отговорно и
добро управление, ефективен финансов контрол, разделение на правомощията при
осъществяване

на

управленските

функции,

предотвратяване

и

корекция

на

нередностите при изпълнението на конкретните дейности.
Орган за управление на Общинския план за развитие е Кметът на общината. От
формулираните цели произлиза сложен комплекс от интервенции, надхвърлящи
досегашните задължения и капацитет на общинската администрация.
Публичността на общинския план за развитие не трябва да бъде формална.
Активното привличане на бизнеса, неправителствения сектор и социалните партньори е
необходимо условие за реализация на предприетите мерки и проекти. Наличието или
липсата на идеи, компетенции, мотивация и финансов ресурс се съдържа в местната
власт. Освен това е необходимо да се предприемат мерки за повишаване на общия
капацитет на общинската администрация, както и на партньорите на общинското
развитие.
Изпълнението на общинския план ще се реализира чрез два взаимосвързани
подхода. Първият основен подход е чрез включване на мерки и интервенции в проекти
за кандидатстване по Оперативните програма за 2014-2020 г.
Вторият основен източник е чрез мотивиране действията на местната власт в
партньорство с частния бизнес и неправителствения сектор да реализира друга част от
мерките и проектите със собствени средства.
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Прилагането на принципа на публично-частно партньорство е основата за
постигането на резултати по реализацията на плана чрез двата източника.
Органът за управление /Кметът на общината/ е отговорен за:
 Организацията и координацията на системата за събиране на статистическа и
финансова информация за изпълнението на плана;
 Организацията и контролната дейност по изпълнението на Програмата за
реализация на Общинския план за развитие;
 Изготвянето и представянето на годишни доклади и заключителен доклад за
изпълнението на Програмата за реализация на Общинския план за развитие за
одобряване от Общински съвет;
 Организирането на междинна и заключителна оценка на постигнатия напредък
при изпълнението на целите и приоритетите;
 Ефективното финансово управление и контрол;
 Координацията

и

съответствието

със

секторни

политики

на

местно,

областно/регионално и национално ниво;
 Спазването

на

съответното

законодателство,

нормативната

уредба

и

методическите указания на компетентните органи;
 Осигуряването на публичност и прозрачност на Общинския план за развитие
както и на действията по реализацията му.
В своята дейност Кметът ще бъде подпомаган от цялата общинска администрация.
Специализираните звена на общинската администрация са отговорни за оперативното
управление на плана - административно и финансово управление, финансов контрол и
вътрешен одит.
ПО време на изпълнението на плана следва да се предприемат мерки за
консултиране с партньорите. Процесът на консултации включва участие на
партньорите при разработването на Общинския план за развитие, неговото управление,
актуализация, наблюдението и оценката на постигнатите резултати.
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Консултациите имат за цел координация и мобилизация на всички ресурси на
общината за изпълнение на плана, както и разширен обмен на мнения и идеи за
успешно прилагане на политиката за местно интегрирано развитие между всички
основни

участници

организации, частен

–

местни

власти,

бизнес, областен

социални
управител

партньори,
и

областна

неправителствен
администрация.

Обобщените резултати от процеса на консултации водят до последваща актуализация
на плана съобразно настъпилите промени, тенденциите и перспективите за развитието
на общината.
Формите на консултиране и взаимодействие включват създаването на
специализирани работни групи, експертни консултации по ключови проблеми,
съвместни комисии за мониторинг по отделните мерки, обществени форуми и
дискусии, гарантиращи прилагането на принципа на партньорството.
Мониторинг - наблюдение, оценка и актуализация на плана.
Мониторингът е систематично събиране, анализ и използване на информация,
необходима за управлението и вземането на решения в процеса на работа по
изпълнение на Общинския план за развитие. По този начин може да се сравни реалният
напредък по изпълнението на плана с предварително планираните дейности.
Мониторингът е част от регулярното управление на прилагането на плана и изпълнява
основна функция: обратна връзка по предотвратяване на рисковете пред изпълнението
на предвидените дейности и в резултат на това, на стратегическата цел и приоритетите.
Ако трябва да се направи ясно разграничаване между мониторинг и оценка,
може да се каже, че "оценката започва там, където свършва мониторингът". Оценката
се фокусира върху ефектите, постиженията и изпълнението, докато мониторингът е
насочен главно към ресурсите, трябва да се схваща по-скоро като текуща, постоянна
дейност, докато оценяването е не постоянна дейност. Мониторингът преди всичко дава
информация, докато оценката "преценява" тази информация.
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Наблюдението и контролът за ефективното и ефикасното изпълнение на
Общинския план за развитие се извършват от Специализирана група за наблюдение,
назначена със заповед на Кмета. Функциите по наблюдението обхващат:
 Разглеждане и утвърждаване индикаторите за наблюдение на изпълнението на
плана;
 Периодичен преглед на постигнатия напредък по отношение на целите;
 Анализиране резултатите от изпълнението на приоритетите, целите, мерките и
степента на постигане на интервенциите;
 Разглеждане резултатите от междинната оценка, ако такава е възложена;
 Ежегодно подготвя доклад за изпълнението на плана, който Кметът внася в
Общинския съвет;
 Разглеждане предложения за преразпределение на средствата по приоритетите,
целите и мерките;
 Предложения за промени, свързани с постигането на целите плана или
подобряване на управлението му.
Общинският съвет разглежда и одобрява годишните доклади и заключителния
доклад за изпълнение на плана.
Докладите съдържат информация за:
 промените в социално-икономическите условия и секторните политики за
развитие на местно, регионално и национално ниво;
 постигнатия

напредък

по

изпълнението

на

приоритетите,

мерките

и

индивидуалните проекти и схеми за подпомагане;
 финансовото изпълнение на проектите;
 действията, предприети с цел осигуряване на качество и ефективност при
изпълнение на плана включващи:
 мерките за наблюдение, оценка и контрол, както и създадените механизми
за събиране на данни;
 преглед на всички значителни проблеми, възникнали в процеса на
изпълнение, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;
 мерките за осигуряване на публичност
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 мерките за постигане на необходимото съответствие със секторните
политики и програми.
Наблюдението и оценката следва да проследяват не само използването на
финансовия и ресурсен потенциал, но активно да отчитат и физическия прогрес върху
територията на общината - настъпващи промени в състоянието на средата в резултат от
предприети интервенции. Това изисква набор от специфични индикатори и възможност
за алтернативност и адаптивност при оценяване изпълнението на плана.
Етапите за оценяване на изпълнението на плана включват извършване на
междинна /през 2017 г. и последваща/заключителна /до средата на 2022 г./ оценка,
както и оценки по отделни теми или проекти.
Настоящият план е отворена система. Веднъж приет, той би трябвало да остане
относително "твърд" в стратегическата си насоченост и цели, но отворен и гъвкав - по
отношение на мерките и интервенциите.
При актуализацията на Общинския план трябва да се взимат под внимание:


Промените в националната законодателна рамка;



Постигане на по-добро съответствие с ориентацията на инструментите от
кохезионната политика на ЕС;



Отчитане на Националната стратегическа референтна рамка по отношение на
регионалното развитие;



Подобряване на връзките с оперативните програми;



Актуализация на Областна стратегия за развитие.

Необходимо е да се отчитат и промените на местно ниво като:


Общите условия за изпълнение на ОПР и в частност промените в социално-

икономическите условия в община Макреш, област Видин и СЗР;


Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на ОПР въз

основа на индикаторите за наблюдение;


Предприетите от органите на местната власт и местното самоуправление

действия с цел осигуряване на ефективност при изпълнението на ОПР включващи:
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утвърдените механизми за наблюдение и контрол; идентифицирани проблеми,
възникнали в процеса на прилагане на ОПР и предприети мерки за тяхното
преодоляване; осигуряването на информация и публичност при изпълнението на ОПР;
постигнато ниво на съответствие на ОПР със секторните политики, планове и програми
на територията на общината; прилагането на принципа на партньорството и др.
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VI. ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ
НА ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА
ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ
Ефективното планиране и успешното устойчиво и интегрирано развитие се
основават на отворен и прозрачен процес с широко включване на гражданите и
заинтересованите страни във всичките му етапи. Подходът за осъществяване на този
процес може да бъде формален и неформален. При формалния подход гражданското
участие и взаимодействието на управляващите със заинтересованите страни се
основава на законова регламентация – кой, как и къде може да участва, докъде се
простират правата на участниците и какви административни действия ще предизвика
тяхното участие. При неформалния подход участието не е твърдо регламентирано и
може да бъде структурирано и реализирано по различен начин в зависимост от
условията, желанието и разбирането на управляващите и активността на гражданите.
Действията им се основават на партньорство и съвместно вземане на решения.

1.1.Необходими

предпоставки

за

успешно

включване

на

всички

заинтересовани страни


Осъществяване на достъпен и приобщаващ процес, адекватен на целта;



Предоставяне на актуална и разбираема предварителна информация по темите за

дискусия;


Осигуряване на равен достъп и представителство на всички заинтересовани

обществени групи;


Включване на резултатите от процеса на участие във формулирането на самите

решения и политики;


Сътрудничество с всички на принципа на равнопоставеност и зачитане на

гражданските права.
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1.2. Етапи на процеса
Включването на заинтересованите страни в планирането и програмирането
преминава през етапите:


Информиране - първият, основополагащ етап от процеса на планиране, който

цели да информира хората за това, което предстои и да ги насърчи да участват.
Формите

и

начините

за

информиране

могат

да

бъдат

най-разнообразни:

информационни срещи с гражданите и заинтересованите страни, фокус-групи,
дискусионни форуми, прес – конференции; публикации в медиите и в интернет,
разпространение на бюлетини, листовки, брошури, плакати, транспаранти и др.


Консултиране - етап от планирането, в който гражданите и заинтересованите

страни са поканени да коментират намерението на управляващите да осъществят
процес на планиране и да споделят мнения относно предложения подход на работа.
Подходящи форми и начини за консултиране: работни срещи, граждански панели,
проучване на мнения – интервюта и др.


Вземане на съвместни решения – това е един от най-важните етапи, при който

заинтересованите страни работят съвместно с управляващите за формулиране на общи
решения. Ефективни методи и подходи за вземане на съвместни решения са: публично
обсъждане, “кръгла маса”, “обществен форум”, „конференция на бъдещето“, планиране
с участие – смесени работни групи”.


Изпълнение на решенията (съвместни действия) - това е етапът на

изпълнението, в който управляващите и гражданското общество предприемат
съвместни действия за реализирането на конкретни дейности или инициативи:
обществено значими проекти, кампании в полза на околната среда, децата или хората с
увреждания, подготовка на терени за зелени площи или залесяване, организиране на
конференции, културни или спортни събития и др.


Наблюдение и оценка на изпълнението - заключителен етап от участието, в

който освен управляващите органи, външни наблюдатели и оценители, трябва да бъдат
включени и представители на гражданите и заинтересованите страни, участвали в
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етапите на планиране и изпълнение. За тази цел могат да се сформират смесени групи
за мониторинг и оценка, обществени съвети, комисии и др.
1.3.Някои подходи за вземане на съвместни решения
Обща характеристика на представените по-долу подходи е, че при всички тях се
търсят съвместни, общи решения чрез постигане на консенсус между различните
заинтересовани страни.


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

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


Обществен форум. Форумът е цикъл от структурирани обществени дискусии

(форум-сесии) между равнопоставени участници, които са разпределени по работни
маси

в зависимост от своята

професионална

или

социална

принадлежност

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


Конференция на бъдещето. Конференцията на бъдещето е структурирана и

динамична обществена дискусия, която се провежда еднократно, но продължително (12 дни) и цели да очертае дългосрочна перспектива за развитие и да инициира процес за
промяна чрез общо разбиране за действителната ситуация и формулиране на обща
визия, цели и идеи за проекти. Целият процес се ръководи от външен, професионален
модератор и се отразява във фото-протокол, който след конференцията се изпраща на
Този документ е създаден в рамките на проект „Осигуряване на ефективна рамка за интегрирано
развитие на община Макреш в периода 2014-2020г”, в изпълнение на Договор № 13-13-84/25.11.2013г.,
финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския социален фонд

106

всички участници. Резултатите са: формиране на обща, споделена от всички визия,
цели и проектни предложения с участието на представителите на съответната общност.


Планиране с участие. Планирането с участие е продължителен и комплексен

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


Преди включване на гражданите и заинтересованите страни в планирането и

програмирането на развитието е необходимо да има ясна цел и добра предварителна
подготовка;


Важно е да има предварително разработен план за работа, с ясно дефинирани

цели и етапи на процеса, участници, форми и подходи на работа, очаквани продукти и
резултати и процедури за тяхното обществено одобрение и приемане;


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

предварителен анализ на обективните условия, възможности и рискове;


Всички заинтересовани страни трябва да бъдат официално поканени, но

участието им е доброволно;


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

заинтересовани страни относно развитието на процеса и постигнатите резултати.
ОБОБЩЕНА СТРУКТУРА НА ДЕЙНОСТИ
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Информация

Публичност

Партньорство

Подход за разработването на
ОПР
Анализ на общината
Оценка на състоянието
Проекти

Публични представяния
Публикуване на
информационни материали
Интернет страницата на
община Макреш
Медийно отразяване

Публични дискусии
Анкетни проучвания
Активна комуникация със
заинтересованите страни

Годишни доклади за
изпълнението на плана
Междинна оценка
Актуализация
Изпълнение на проекти от
ОПР

Публикуване и
разпространение на
документите
Поддържане на секция
новини към ОПР в интернет
страницата на обшина
Макрее

Периодични публични
дискусии
Организационна структура
на ОПР и прилежащите му
планове

1.5.Информация и публичност
Органите, звената и организациите, извършващи действия в рамките на
правомощията си по изпълнението на Общинския план за развитие осигуряват
своевременна информация за характера и същността на тези

действия, за

необходимостта и потенциалните ползи от извършването им, за последиците от тях,
както и за постигнатите резултати включително относно помощта, предоставена на
общината от фондовете на ЕС и републиканския бюджет.
Информацията е насочена към:


Широката общественост;



Потенциалните бенефициенти по отделните мерки и проекти;



Лицата и организациите, осъществяващи промоцията на индивидуални
проекти;



Осигуряване на прозрачност на действията и отчетност на средствата.
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VII. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ
Общинският план за развитие представлява стратегически документ относно
политиката за постигане на устойчиво интегрирано развитие на общината, докато
програмата за неговата реализация има оперативен характер и конкретизира начина,
практическите мерки, инвестиционните дейности и проектите за постигане целите на
развитието.
Програмата за реализация на общинския план за развитие през периода 2014-2020 г.
има за задача на основата на целите и приоритетите за развитие на общината, залегнали
в плана, да осигури вътрешната и външната съгласуваност на факторите на развитието
и ресурсите за реализация на плана, като оптимизира възможностите за финансиране,
институционална подкрепа и техническа помощ за изпълнение на плана.
С програмата се определя пакета от мерки и дейности за реализация на целите и
приоритетите за развитие на общината през периода до 2020 г., съответните финансови
ресурси, за реализация на мерките и дейностите, включени в програмата.
Програмата за реализация на общинския план за развитие има многогодишен характер
(7-годишен период на действие) и може да бъде актуализирана периодично в
зависимост от условията и прогнозите за реализацията на общинския план за развитие с
цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на плана и постигане
целите и приоритетите за развитие.
Основни компоненти на програмата са:
•

Оперативните насоки и цели на програмата – отразяват логиката на

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

Мерките и предвидените дейности за подкрепа и осигуряване на схеми за

финансиране, включително от фондовете на ЕС и други финансови инструменти и
източници;
Този документ е създаден в рамките на проект „Осигуряване на ефективна рамка за интегрирано
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•

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

програмата, Списъкът на дейностите отразява и е свързан както с оперативните цели на
програмата, така и с приоритетите и стратегическите цели на общинския план за
развитие на многогодишна база.
Програмата за реализация е приложена в Анекс 3.
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VIII. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА
КЛИМАТА И ЗА АДАПТАЦИЯТА КЪМ ВЕЧЕ НАСТЪПИЛИТЕ
ПРОМЕНИ
Вземането на мерки за ограничаване на изменението на климата и за адаптация
към вече настъпилите промени възниква като необходимост поради осезаемите
климатични промени на глобално ниво и тяхното влияние в икономически, социален и
екологичен

аспект.

Климатичните

промени

оказват

влияние

в

повишаване

потреблението на енергия, задълбочаване на продоволствения проблем, заплаха от
природни бедствия, като водещ е делът на метеороложките, климатичните и
хидроложките бедствия и др.
Климатичните промени и необходимостта от адаптиране към тях поставят
редица въпроси пред общественото управление и развитие и именно поради тази
причина се предприемат мерки на световно, европейско, национално и съответно
местно ниво.
Един от най-важните международни юридически документи, предназначен за
борба с изменението на климата е Протоколът от Киото, който последва Рамковата
конвенция на Организацията на обединените нации /1992г./ за изменението на
климата.
Конвенцията по изменението на климата призовава богатите страни да поемат
инициативата за контрол върху емисиите. В съответствие с това Протоколът от Киото,
въпреки че отчита ролята на развиващите се страни, поставя цели за намаляване на
нивото на емисиите само пред индустриално развитите страни.
Протоколът се отнася до 6-те основни парникови газове /въглероден двуокис,
метан, двуазотен окис, фидрофлукарбони, перфлукарбони и серния хексафлуорид/.
Въглеродния двуокис е най-важният газ от изброените, тъй като на него се падат
повече от 4/5 от общите емисии на парникови газове в развитите страни пред 1995г.
Почти цялото количество на CO2 се дължи на изгарянето на горива, емисиите от които,
за щастие, се поддават сравнително лесно на измерване и анализ.
Този документ е създаден в рамките на проект „Осигуряване на ефективна рамка за интегрирано
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Обезлесяването е втората по важност причина за увеличаване на емисиите на
Co2 в развитите страни и в България, отчитайки този фактор в настоящият общински
план е заложена конкретна мярка за изпълнение, а именно Залесяване и
възстановяване на горски територии, които да спомогнат за справянето с
обезлесяването и намаляването нивото на въглеродния двуокис.
Протоколът поставя акцент върху:


Ефективните национални политики и мерки за намаляване на емисиите;



Насърчаване на съвместните действия на правителствата.

С изменение на Закона за регионално развитие, чл. 13, ал. 2, т. 9, като
задължителна част от Общинските планове за развитие се предвиждат Мерки за
ограничаване на изменението на климата и за адаптация към вече настъпилите
промени.
Общинският план за развитие е инструмент, които може положително да
повлияе както върху намаляване на вредното въздействие върху околната среда, така и
върху адаптацията на населението икономиката към съществуващите вече изменение, а
и върху мониторинга на изменението на климата на местно ниво.
Основните сфери върху обществения живот, които засягат тези интервенции са:


енергетиката;



транспорт;



селското и горското стопанство;



управлението на отпадъците и водите;



опазване чистотата на атмосферния въздух



и др.

Техни преки резултати биха могли да бъдат:


повишаване на енергийната ефективност;



увеличаване дела на енергията от ВЕИ;



залесяване;

Този документ е създаден в рамките на проект „Осигуряване на ефективна рамка за интегрирано
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разработване и внедряване на екологични технологии, които стимулират
повишаването на енергийната ефективност и/или използването на енергия
от възобновяеми източници;



разработване и въвеждане на политика за ограничаване изменението на
климата с цел изпълнение на задълженията;



образователни мерки, научни изследвания и мерки за подобряване на
административния капацитет;



повишаване информираността на населението;



насърчаване на преход към видове транспорт с ниски емисии и обществен
транспорт;



и др.

Такива мерки са интегрирани в Общинския план за развитие на община Макреш
2014-2020 и включват:


Стимулиране сертифицирането на биологични производители;



Модернизиране на предприятията в общината;



Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление в община Макреш;



Рехабилитация на водоснабдителната мрежа на община Макреш;



Изграждане на канализационната мрежа в община Макреш;



Доизграждане

на

системите

за

отвеждане

и

пречистване

на

повърхностни; и отпадъчни води в селата на общината;


Залесяване и възстановяване на горски територии;



Създаване на система за контрол и превенция от горски пожари;



Създаване на пречиствателни станции за питейни и отпадни води;



Почистване и рекултивация нерегламентирани сметища;



Закупуване на контейнери, съдове и превозни средства за съхраняване и
депониране на отпадъците;



Организирането на разделно събиране отпадъци в община Макреш;
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Почистване и корекция на корита на реки, дерета и канавки на речни
корита за предотвратяване на наводнения;



Прилагане на мерки за енергийна ефективност върху обществени сгради.
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